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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att utifrån förskollärares uppfattningar inhämta fördjupad kunskap 

om vilka barn som avses då det talas om barn i behov av särskilt stöd i förskolan, på vilket 

sätt anpassas förskoleverksamheten utifrån barns olika förutsättningar och behov samt vilket 

stöd förskollärarna får i det arbetet. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer där fem 

förskollärare inom samma kommun deltog. Förskollärarna har varierande erfarenheter av att 

arbeta i förskolans verksamhet. Litteraturgenomgången belyser områden som barn i behov av 

särskilt stöd, arbete med barn i behov av särskilt stöd samt pedagogers förhållningssätt i 

förskolan. I studien framkom att förskollärarna har olika åsikter om vad som avses med ett 

barn i behov av särskilt stöd samt att det finns vissa brister i kompetenser beträffande att 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna i studien ansåg även att barn i behov av 

särskilt stöd behöver få en diagnos för att förskolan ska få extra resurser i verksamheten. 

Resultatet visade på att pedagogerna upplever att mycket av deras energi läggs på att söka 

extra resurser till de barn som finns på förskolan i behov av särskilt stöd. 

 

Nyckelord: förhållningsätt, kompetenser 
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Inledning 
Barn i behov av särskilt stöd kan vara ett svårtolkat och svårdefinierat begrepp i förskolans 

verksamhet. Kan t.ex. ett barn som inte kan sitta stilla betraktas som ett barn i behov av 

särskilt stöd? Syftet med detta examensarbete är att skapa en fördjupad kunskap om barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan. I skolverkets senaste undersökning kunde de se att barn i 

behov av särskilt stöd finns och fortsätter öka år från år. Den största gruppen barn med behov 

av särskilt stöd är de barn som har svårigheter med att samarbeta med andra barn. Dessa 

problem beror oftast inte på någon diagnos utan tillfälliga svårigheter. De skriver vidare att 

det är svårt att få någon extra resurs för de barn som är i behov av särskilt stöd utan utredning 

eller diagnos och de barn som har mer diffusa problem hamnar ofta mellan stolarna. (Lärarnas 

nyheter, 2010-10-02. En upplevelse av att barn i förskoleåldern sällan blir diagnostiserade, det 

verkar till stor del handla om att de svårigheter barnet kan ha just nu är tillfälligt och kanske 

inte stämmer ett halvår senare. Följden av detta kan bli att ett barn får en diagnos som inte 

stämmer om ett halvår för att barnet har utvecklats vidare. När ett barn som har tillfälligt 

behov av stöd kan en diagnos ge barnet en stämpel för resten av livet.  

När jag har varit ute på olika förskolor pratas det om barn i behov av särskilt stöd mellan 

pedagogerna. Ofta skiljer sig uppfattningen om hur barn i behov av särskilt stöd ska definieras 

samt hur de ska arbeta med dessa barn.  Enligt förskolans läroplan ska förskolan vara ”en 

skola för alla” barn. Pedagogernas uppdrag är att skapa en verksamhet som lägger grunden för 

ett livslångt lärande samt ge barnen möjlighet att utvecklas och lära utifrån barnens egna 

behov och förutsättningar. I läroplanen och skollagen finns det riktlinjer som ämnar sig till 

barn i behov av särskilt stöd. 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så de utvecklas så långt som möjligt.” 

(Skolverket, 2010, s,5) 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 

ska ges det stöd som deras speciella behov kräver (skollagen, 2010:800, 9§)  

Riktlinjerna som står skrivet i läroplanen är vaga och det ger oss en otydlig definition om vad 

ett barn i behov av särskilt stöd egentligen betyder. Detta har som följd att det är svårt för 

pedagoger att överväga vilka resurser som finns tillgängliga för de barnen som är i behov av 

särskilt stöd (Lutz, 2009). 

Frågor jag ställer mig är: hur kan vi avgöra om ett barn är i behov av särskilt stöd? Vad gör att 

ett barn är i behov av särskilt stöd? I läroplanen står det att alla barn i behov av särskilt stöd 

ska få det stöd barnet kräver. Det finns emellertid inget i läroplanen som beskriver vad ett 

barn i behov av särskilt stöd är. Många gånger upplever pedagoger att de inte får någon extra 

resurs för de barn som är i behov av extra stöd detta gör att de måste anpassa hjälpen utifrån 

befintlig verksamhet.  Pedagogerna kan uppleva en maktlöshet och otillräcklighet i sitt arbete 

med barn i behov av särskilt stöd när där de känner att alla barns förutsättningar och behov 

inte tillgodoses.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utifrån förskollärares uppfattningar inhämta fördjupad kunskap om vilka barn 

som avses då det talas om barn i behov av särskilt stöd i förskolan, på vilket sätt 

förskoleverksamheten anpassas utifrån barn olika förutsättningar och behov samt vilket stöd 

förskollärarna får i det arbetet. 

 

Hur definierar pedagoger barn i behov av särskilt stöd? 

Vilka svårigheter möter förskollärare i arbetet med att stödja barn i behov av särskilt stöd? 

På vilket sätt organiseras förskolan aktiviteter utifrån barn olika förutsättningar? 

Vilket stöd får förskollärarna i arbetet med att respektera och tillgodose varje barns behov? 

Bakgrund 

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

Varje dag kommer många barn till förskolan med både mindre och större behov av stöd i sin 

utvecklingsprocess. En del barn kan ha brister i föräldrarnas omsorg och omhändertagande. 

De barn som får mindre stöd i sin utveckling hemma är i större behov av stöd av andra vuxnas 

engagemang. Det finns även barn som kan upplevas krävande och ha speciella behov även om 

de får stort stöd och engagemang i hemmet. Dessa barn behöver också bli bemötta med stor 

närhet på förskolan (Drugli, 2003).  Barn som är i behov av särskilt stöd har rätt till plats i 

förskolan för sin egen skull och då spelar det ingen roll om föräldrarna förvärvsarbetar eller 

studerar. När barnen erbjuds en plats ska detta inte bara vara en plats att vistas på utan också 

en verksamhet som har en sådan kvalitet att barn med olika behov tillgodoses (Bergqvist, 

2003). Skogman (2004), skriver i sin avhandling att de flesta förskolorna är anpassade för 

barn som inte är i behov av särskilt. Rakstang & Rognhaug (1995), skriver att en traditionell 

och viktig del av de daghemmen har varit är barnen ska få större möjlighet att möta det 

sociala, emotionella samt de praktiska erfarenheterna. Förr i tiden skulle förskolan likna en 

hemmiljö där förskolan skulle vara ett komplement för hemmet men i dagens förskola är det 

en heltidsmiljö för barnen som inte bara innehåller omsorgsuppgifter utan också pedagogik. 

Det finns många barn som har sociala och emotionella utvecklingsproblem. När daghem blev 

till förskola 1998 då förskolan fick en egen läroplan så blev det en viktig funktion för små 

barn i behov av särskilt stöd, eftersom dessa fick en förtur att få en plats på förskolan. 

Förskolan skapar den största insatsen för barn i behov av särskilt stöd utanför hemmets ramar 

när det gäller mental hälsa, inlärning och omsorg (Raksang & Rognhaug, 1995).  

Det finns en negativ strävan mot normalisering i förskolans verksamhet. Palla (2011), 

förskolan ska vara en förskola för alla men det finns tendenser som normaliserar. På förskolan 

eftersträvas en homogen barngrupp där barns olikheter inte uppmuntras. De olikheter som 

finns mellan barnen verkar vara svåra att hantera av pedagogerna på förskolan. Följderna av 

detta blir ofta att barnen kategoriseras och placeras i olika fack. Förskolan ska vara en skola 

för alla barn samtidigt som det finns en syn på hur barnet ska vara och utvecklas i olika 

stadier samt en mall på hur barn ska agera för att passa in (Palla, 2011). 

Definition av barn i behov av särskilt stöd 

Bergqvist (2003), ställer frågan: När vi tänker på barn med olika funktionsnedsättningar är det 

då barn som har begränsad rörelseförmåga eller nedsatt hörsel? Tänker vi att det är barn med 
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medicinskt diagnostiserade funktionsstörningar så som ADHD, DAMP, autism m.fl. Alla barn 

med funktionsnedsättningar behöver olika typer av hjälp i sitt vardagliga liv. Många barn 

behöver hjälp med att tillfredsställa sina behov för att kunna utvecklas vidare. Författaren 

skriver vidare att begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” ofta är riktat till barn med 

funktionsnedsättningar eller utvecklingsavvikelser så som DAMP/ADHD. Förskolans 

personal måste dock komma ihåg att barn med känslomässiga svårigheter, barn som lever i 

socialt utsatta familjer, barn som är invandrande eller flyktingbarn också kan vara barn i 

behov av särskilt stöd. 

Nilholm (2012) ställer sig frågorna i en rapport på skolverkets hemsida: Hur ska vi skapa en 

miljö där alla får plats? Hur ska vi se olikheter som en tillgång? Om förskolorna idag skulle 

ha ett specialpedagogiskt förhållningssätt och ett normalsystem så har pedagogerna en grund i 

hur de ska förstå problem, normalitet samt avvikelser. Det är när förskolan arbetar med barn i 

behov av särskilt stöd som förskolans kvalitet prövas. Förskolan ska vara anpassad efter alla 

barns behov, det måste finnas en kunskap och kompetens hos pedagogerna för att kunna ge 

barnen stimulans, stöd och utvecklingsmöjligheter.  

Ideologiskt har begreppet barn i behov av särskilt stöd framkommit för att minska betoning av 

att barnet avviker. Det menas alltså att det är miljön som pedagogerna ska fokusera på för att 

miljön ska ge det stöd som behövs för att barnet ska kunna fungera med andra samt att känna 

tillhörighet i barngrupperna. Enligt Sandberg (2009), finns det även nackdelar med att ge 

barnen diagnoser. När barnet får en diagnos tas en stor del av barnets normalitet bort. Om 

omgivningen inte förstår, är det ingen som vet vad som kan vara sjukt, friskt, normal eller 

onormalt hos det barnet. En diagnos kan ses som ett nederlag där barnets självförtroende 

rubbas. 

Liljegren (2000), anser att ett barn i svårigheter kan ta sig ur situationen och detta är inget 

permanent tillstånd. Barn med behov av särskilt stöd hamnat i ett fack som är svår att ta sig 

ur. 

”En skola för alla” 

Kompetenserna att möta barn i behov i förskolan, handlar till stor del om de ekonomiska 

resurserna som hindrar arbetet mot ”en skola för alla”. Det är dock inte enbart ekonomiska 

aspekter som spelar roll, utan även pedagogernas kompetenser att kunna möta barn i behov av 

särskilt stöd. Det är viktigt att låta barnen komma till tals i alla delar under dagen i de 

pedagogiska situationerna. Därefter känner barnen delaktighet att få sina förslag och åsikter 

hörda under dagen (Tideman, 2004). 

Det finns svårigheter med att inkludera barn i en bra lärande miljö på förskolan idag. Det 

finns inga miljöer eller barn som är standard, de stöd barnen behöver måste anpassas efter 

varje barns behov. I många fall kan pedagogerna på förskolan se vilka barn som är i behov av 

särskilt stöd men den svårighet som ofta finns är att pedagogerna inte vet hur de ska anpassa 

stöd efter barnens individuella behov (Björck-Åkesson, 2009). 

Enligt Emanuelsson (2001) innebär inkludering att vara delaktig i gruppernas gemenskap 

samt att bli behandlad likvärdigt. När författaren talar om inkluderingens betydelse skulle det 

kunna innefatta ”en förskola för alla” men begreppet känns överanvänt och har inte längre den 

betydelse det hade från början. Begreppet inkludering betonar ofta barn som är i behov av 

särskilt stöd, det handlar sällan om hela gruppens inkludering. Problemet som framstår genom 

detta är att inkludering är hopkopplat med något som är annorlunda och personer som är 

utpekade och isolerade. Inkludering ska användas i ett helhetsperspektiv som t.ex. att det inte 

bara handlar om individens svårigheter utan att pedagogerna även tar hänsyn till hela 
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förskolans verksamhet. En av målsättningarna med inkludering är att alla barns olikheter ska 

ses som en fördel för gemenskapens bästa. Problemet som finns när vi talar om inkludering är 

att vi inte talar om människans olika förutsättningar och egenskaper utan istället talar om vad 

som avviker (Emanuelsson, 2001). 

Förutsättningar i förskolans verksamhet att ge barn i behov det stöd de behöver 

Kartläggning är en viktig utgångspunkt för att kunna anpassa vardagen i förskolans 

verksamhet till barnens behov för att kunna ge ett specifikt stöd till barnet. När förskolan får 

resurser handlar det ofta om att prioritera insatser till det enskilda barnet, t.ex. de barn som har 

tydliga funktionsnedsättningar. När det talas om den sociala miljön handlar det om hur barnen 

bemöts och samspelar med andra barn och vuxna i förskolemiljön men även hur lärande 

situationerna ser ut och utformas t.ex. utformningen av aktiviteter och tidsplanering. Tiden 

kan vara ett stort problem i förskolans verksamhet. Personalen saknar både tid och utbildning 

för att kunna reflektera, diskutera samt dokumentera de olika metoder som används då det 

talas om barn i behov av särskilt stöd. Den tidsbrist och saknad av handledning som kan 

finnas på förskolan kan oftast ses som ett hinder i verksamheten. Kompetensutvecklingen är 

viktig för pedagogerna på förskolan för att de ska kunna ta del av den senaste forskningen och 

för att kunna reflektera över sitt förhållningssätt i arbetet. När pedagogerna får möjlighet till 

kompetensutveckling kan de barn som är i behov av särskilt stöd men även alla barn i 

verksamheten, få det stöd de behöver. Ökad kompetens ger pedagogerna möjlighet att ge det 

stöd barnets behov kräver (Drugli, 2003). 

På varje avdelning på förskolorna finns det barn som riskerar att inte utvecklas i rätt riktning. 

Dessa barn är beroende av att pedagogerna ser detta och är förberedda för att försöka göra 

något åt denna situation. Det bästa vore att alla pedagoger som arbetar i förskolans 

verksamhet är beredda på att arbeta med de barn som behöver stöd. När det finns de som inte 

är beredda på att möta barn som är utsatta eller barn som vi bekymrar oss om, kan följderna 

bli att pedagogerna varken uppmärksammar barnets behov eller klara av att ge barnet det stöd 

de behöver (Drugli, 2003).  

Lutz (2009), skriver i sin avhandling att i det arbetet som handlar om barn i behov av särskilt 

stöd kan de individuella anpassningar barnen i behöver vara till gagn för alla barn. Detta 

gäller både i miljö och aktiviteter. 

För de barn pedagogerna bekymrar sig om och deras familjer ställs varje yrkesutövare inför 

frågeställningar som de både måste kunna hantera privat och professionellt. När pedagoger 

ska hantera dessa problem kan handledning från andra yrkesutövare vara nödvändig för att 

kunna hjälpa barn som är i en svår situation på ett professionellt sätt. I förskolans verksamhet 

bör det finnas rutiner för att hantera oro kring barns situation men även för att det ska finnas 

stöd till kollegor som kommer i kontakt med svårigheter. Goda rutiner och handlingssystem är 

nödvändigt för att pedagogerna ska kunna hantera ett arbete med barn och deras familjer 

(Drugli, 2003). 

Rabe & Hill (1990), anser att barnen har olika typer av behov. När barnen börjar på förskolan 

är de ofta otrygga, känner sig ovana med andra barn, har svårt för nya rutiner eller är ovana att 

bli tillsagda. Barnen kan ofta uppfattas, av pedagogerna, som stökiga och bråkiga. Författarna 

skriver vidare att detta beteende ofta är naturligt och ett uttryck för dålig självkänsla och 

otrygghet. När barn med behov av särskilt stöd placeras på förskolan är ofta följden av detta 

att personalen får behov av särskilt stöd. Pedagogerna kan möta beteenden och problem med 

barnen som de inte vet hur de ska bemöta. De gånger förskolorna har färdiga handlingsplaner 

för hur de ska bemöta barn i behov av särskilt stöd så kan det ändå finnas svårigheter. Det är 



5 
 

svårt för pedagoger att förbereda sig för ett barn som kommer till förskolan i behov av särskilt 

stöd. Pedagogerna vet ofta inte innan hur ett barn hanterar situationen på förskolan.  

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt 

(Skolverket, 2010, s,5). 

På förskolan är det en hjälp om de har en aktiv diskussion med arbetslaget om det 

pedagogiska förhållningssättet, hur pedagogerna tänker arbeta med barn med behov av 

särskilt stöd. Det krävs även en bra handläggningsrutin så pedagogerna kan fånga upp en del 

av barnen samt hur ett bemötande av dessa barn ska ske. Genom att arbeta på detta sätt kan 

pedagogerna ligga steget före och kan förebygga svårigheter istället för att försöka ordna upp 

något som redan har gått snett. Förhoppningsvis kan pedagogerna redan i tidigt stadium se 

vad de i arbetslaget behöver extra stöd i (Rabe & Hill, 1990).  

Arbeta med barn i behov av särskilt stöd 

Rakstang & Rognhaug (1995), skriver om att pedagogerna på förskolan känner sig bekymrade 

eller osäkra på ett barns utveckling spelar det ingen roll om detta oroande kommer från 

pedagogernas eller föräldrarnas håll. De bör stanna upp och reflektera över vad som är fel och 

vad som är nästa steg. De gånger både föräldrar och pedagoger har en gemensam oro är det 

enklare att få till en diskussion med varandra om situationen. Om det endast är föräldrarna 

som känner oro över deras barn måste detta även tas på allvar av pedagogerna trots att de inte 

känner något problem med barnet i fråga. Detta är viktigt för att inte tilltron från föräldrarna 

till personalen ska brista. De gånger personalen på förskolan känner sig oroad över något barn 

och de inte får någon respons av detta av föräldrarna så kan det bli en mer problematisk 

situation. Pedagogen kan känna sig oerfarna eller rädda för att de ska förbise olika problem. 

Oftast är det föräldrarna som är mer oerfarna inom detta område. Föräldrarna kan även vara 

rädda att det är något fel på deras barn så de tränger bort denna oro från sin medvetenhet eller 

så kan de förneka fakta. Dessa gånger bör pedagogerna vara extra försiktiga när pedagogerna 

talar med föräldrarna om situationen kring deras barn. Annars kan det uppstå aggression eller 

ett avvikande från förädlarnas sida då detta kan kränka dem. Pedagogerna gör ”fel” om de inte 

vågar ta upp med föräldrarna den oro kring barnet, för att detta är ett känsligt ämne, utan låter 

bli att ta upp den oro och förbiser problemet som de känt en längre tid. I de situationer 

pedagogerna kan känna så är det bättre att diskutera saken anonymt med t.ex. förskolans 

specialpedagog eller psykolog. 

När pedagogerna på förskolan arbetar med ett barn i behov av särskilt stöd är det viktigt att 

utgå från det barnet klarar av och sedan hjälpa barnet att sakta närma sig det obekanta för 

barnet. När pedagogen arbetar på detta sätt är det viktigt att se vilka åtgärder som kan främja 

utvecklingen hos det enskilda barnet. Genom detta upplägg måste pedagogerna ha i tanken att 

utnyttja förskolans alla aktiviteter och händelser för att hitta de tillfällena till inlärning för 

barnet (Rakstang & Rognhaug, 1995). 

Barn som är i behov av särskilt stöd kan vara berikande och utvecklande för de andra barnen i 

barngruppen om tillfällen och chanser till detta tas tillvara. Barn i behov av särskilt stöd är 

inte en homogen eller begränsad barngrupp. Barnens svårigheter kan vara övergående eller 

kortvariga dessutom kan alla barnen i en barngrupp behöva stöd någon gång. Begreppet ”barn 

i behov av särskilt stöd” kom i bruk då för att minska betoningen på att ett barn avviker från 

andra i barngruppen (Sandberg, 2009). 

Om förskolans personal, ett barn eller barnets vårdnadshavare belyser att ett barn är i behov 

av särskilt stöd ska förskolechefen se till att barnet får det stöd det behöver. Barnets 
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vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i utformningen av särskilda stödinsatser 

(skollagen, 2010:800, 9§) 

Metod 
I metoddelen redovisas studiens val av metod, avgränsningar samt urvalsgrupp, 

genomförandet av intervjuerna, bearbetning av data, studiens tillförlitlighet samt 

forskningsetik och etiska överväganden. 

Datainsamlingsmetod 

Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om vilka barn det avses då det talas om barn i 

behov av särskilt stöd, hur verksamheten anpassas till de barnen samt vilket vilka 

förutsättningar pedagogerna får i det arbetet.  Data inhämtades av kvalitativa intervjuer. Kvale 

& Brinkman (2009), anser att intervjuer ger den intervjuade tillfälle att berätta om sin tillvaro. 

Genom att få den intervjuade att tala om sin tillvaro, får forskaren kunskap om målgruppens 

uppfattningar om hur de menar att verkligheten ser ut.  

I kvalitativa intervjun så är frågeområdena bestämda i förväg men frågorna kan variera i de 

olika intervjuerna beroende på hur den intervjuade svarar. När man använder sig av den 

kvalitativa intervjumetoden är syftet att få så ”uttömmande” svar som möjligt. Under tiden 

man gör en kvalitativ intervju är det viktigt att man tänker sig för så att inte intervjun blir en 

strukturerad intervju som även kanske kan bli en muntlig enkät i slutändan. Risken kan bli att 

den som intervjuar inte lyssnar och försöker förstå den intervjuade utan istället är inställd på 

strukturen hos samtalet såsom att frågorna måste komma i rätt ordning (Johansson & Svedner, 

2010). Intervjuerna gjordes individuellt och inte som en gruppintervju, Trost (2010), menar att 

vid en gruppintervju kan det vara svårt att hålla reda på vilken pedagog som sagt vad samt så 

kan ett problem bli att de personer som är mer språksamma och dominanta kommer till större 

del att få sin röst hörd samtidigt som de tystlåtna inte får komma till tals. Genom att syftet 

med studien är att få kunskap om förskollärarnas uppfattningar fungerade den kvalitativa 

intervjun bäst.  

Urval 

De intervjuade i studien är fem förskollärare och har den utbildningen detta för att alla ska ha 

liknande utgångsläge inför intervjun och för att resultatet ska vara jämförbart. Pedagogerna 

som medverkade i studien arbetar på tre olika förskolor inom samma kommun. 2 av 

förskollärarna var jag tidigare bekant med, de andra två som deltog i intervjun fick jag tips om 

genom förskolechef samt andra pedagoger på förskolor. Erfarenheterna hos förskollärarna är 

varierande, många av pedagogerna har arbetat på olika förskolor i kommunen vilket ger 

studien en variation om både erfarenheter och arbetssätt.  Trost (2010),anser att det är viktigt 

att det blir en stor variation på urvalet vilket ger en större variation på data som samlas in.    

Procedur 

Före insamlandet av data inför studien gjordes intervjufrågor (se bilaga 1) kopplade till mitt 

syfte och frågeställningar. Önskningen var variation i ålder, antal år som förskollärare och en 

geografisk spridning i kommunen. Jag började med att ringa runt och fråga olika förskollärare 

om de var villiga att ställa upp i min intervju samt vad syftet med min studie var. Efter detta 

besökte jag dem för att genomföra intervjuerna. Vi satte oss i ett lugnt och avgränsat rum i 

förskollärarnas respektive förskola. Kvale (2009), skriver att de första minuterna i intervjun är 

viktigast. Redan från början vill den intervjuade bilda sig en uppfattning om den som 

intervjuar innan hon eller han vågar tala fritt om erfarenheter eller känslor (Kvale, 2009). 

Intervjuerna spelade jag in med hjälp av ipad, denna metod valde jag istället för att anteckna 
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då jag tycker att det kan vara svårt att hinna med, samt att intervjun blir avbruten om jag inte 

hinner med att skriva vad som säga. Genom att använda mig av en ipad och spela in kunde jag 

helt fokusera på samtalet mellan mig och den intervjuade och undvika att missa något av 

samtalet som jag sedan sammanställde. Intervjuerna var avsatta till en timme men tog mellan 

45-50 min per intervju. 

Etiska ställningstaganden 

Inför varje intervju informerades de förskollärare som skulle intervjuas om de etiska 

ställningstagandena. Dessa är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innefattar att intervjun är frivillig och den intervjuade har möjlighet att 

avbryta sin medverkan när som helst under intervjun samt hur länge intervjun ska pågå.  

Forskaren ska även innan intervjun informera om studiens syfte.  Vid första kontakt fick 

pedagogerna information om studiens syfte och information om att detta är en frivillig 

intervju.  

Konfidentialitetskravet anger att alla uppgifter ska hanteras och behandlas på så sätt att ingen 

utomstående kan identifiera de personer som varit delaktiga i intervjun samt att de data som 

samlas in ska vara omöjliga att komma åt. De data som samlades in transkriberades på så sätt 

att ingen utomstående kan identifiera resultatet och efter transkriberingen raderades 

intervjuerna från den ipad som användes till att spela in intervjun.  

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i intervjun självständigt kan avbryta sin medverkan 

när de vill och detta ska inte kunna ge dem negativa konsekvenser på grund av att de avbryter 

sin medverkan. 

Nyttjandekravet belyser vikten av att alla uppgifter som samlas in är endast till för studiens 

syfte och får endast användas till studien. Uppgifterna som samlas in får ej utlånas för 

kommersiellt bruk eller för andra icke- vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002).  

Databearbetning 

Efter att intervjuerna var färdiga började arbetet med att transkribera de data jag samlat in. 

Kvale (2009), Transkribering betyder att man transformerar, från en form till en annan i detta 

fall från tal till skrift (Kvale, 2009). Alla intervjuerna transkriberades i separata dokument där 

jag sammanställde de utifrån mina forskningsfrågor för att få en lättare översikt av empirin 

som samlats in. Efter detta så sökte jag kopplingar mellan de olika dokumenten från 

transkriberingen av intervjuerna med förskollärarna. Empirin som framkom genom 

intervjuerna sammanställdes i ett gemensamt dokument under rubriker. Analysmetoden som 

jag använt mig av i studien är tematisk analys, Löfdahl och Hjalmarsson (2014) anser att den 

tematiska analysen är relevant när studiens syfte handlar om att uppfatta flera olika personers 

berättelser samt hur personerna förhåller sig till samma fenomen.  

Resultatredovisning 
I resultatredovisningen redovisas det resultat som framkommit i de olika intervjuerna utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Resultatet är uppdelat i olika underrubriker för att få en 

lättare översikt. I resultatet kommer pedagogerna nämnas i citaten som förskollärare 1, 

förskollärare 2 etc.  
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Vad anser pedagogerna vara ett barn i behov av särskilt stöd? 

När det talades om barn i behov av särskilt stöd var pedagogerna eniga om många av de olika 

behov barn kunde ha i förskolan. Pedagogerna berättade att det både finns fysiska och 

psykiska funktionsnedsättningar när man talar om barn i behov av särskilt stöd.  

Det finns även barn som har talsvårigheter, sociala problem samt att kunna ta 

kontakt med andra barn. Utåtagerande barn har speciella behov, blyghet är även en 

form av hinder där barnet man berätta för andra vad barnet tycker och tänker 

(Förskollärare 2) 

 

Barn som har tvångsbeteende kan vara ett hinder för många barn. Det vanligaste de stöter på i 

förskolans är barn som är oroliga, otrygga och överaktiva, barn som bara sparkas, slåss och 

knuffas. En av pedagogerna berättade att barn i behov av särskilt stöd för henne inte betyder 

att det behöver vara något särskilt barnet behöver extra stöd i. Det kan vara barn som behöver 

stötting under en kortare period och behöver inte få en stämpel att det barnet har ett behov. 

Alla barn kan vara i behov av stöd i olika perioder av sitt liv. 

Vilket stöd ger förskollärarna barn som är i behov av särskilt stöd? 

En av pedagogerna anser att det är mycket viktigt med det sociala, det är a och o. Det är 

viktigt att vara förberedd och ligga steget före och förstå vilket behov som finns för just de 

barnen. Kunskapen om att veta vilka behov som finns är viktigt i verksamheten. 

När ett barn som är överallt, slåss och skriker så måste man finnas där som stöd i 

dessa situationer för att barnet ska känna sig trygg och lugn. Det handlar inte om att 

man misstänker att barnet har en diagnos utan att det kan röra sig om oroliga barn 

(Förskollärare 2).  

Det finns många barn som behöver stöd och stöttning i olika perioder i sin utveckling. En del 

barn behöver stöd i området att våga. Ett sätt att stötta barnet kan då vara att låta barnet sitta 

bredvid pedagogen i samlingen för att barnet ska våga ta för sig. Vissa barn behöver stöd vid 

påklädning eller i språket. Leken kan vara en svårighet för många barn som t.ex. att kunna 

komma in i pågående lekar. Vissa barn kan inte tolka leksignaler och då kan de behöva den 

vuxnas hjälp att komma in i leken, då kan pedagogen ta ett steg tillbaka. Några av 

pedagogerna anser att vissa barn kan behöva stöd hela dagen, mer eller mindre.  

Förutsättningen för att kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd handlar till 

stor del om att se den enskilda individen och se vad barnets styrkor är och kunna 

arbeta utifrån dessa som stöd för att sedan kunna arbeta med det barnet inte klarar av 

(Förskollärare 4). 

En del av pedagogerna känner att det finns svårigheter med att jobba med barn i behov av 

särskilt stöd. Pedagogerna tycker att de inte är tillräckligt många pedagoger på förskolan 

jämfört med de stora barngrupper de har dag. En av svårigheterna är att kunna schemalägga 

den stunden de kan sätta sig ner med ett barn som t.ex. har språksvårigheter. När de har barn 

som är behov av att de använder stödtecken kan pedagogerna känna att tiden inte finns till för 

att ha möjlighet att träna in de stöd som arbetet kräver. Det är ett stort problem att kunna få 

tiden att räcka till att hantera ett barn i behov av särskilt stöd. När tiden inte finns till verkar 

det bli svårt att skapa en handlingsplan för pedagogerna som gör att de blir förberedda för att 

arbeta med ett barn i behov av särskilt stöd. Dock kan det ändå finnas svårigheter när 

förskolan tar emot ett barn i behov av särskilt stöd även om den har rutiner och 

handlingsplaner om hur barnen ska hanteras.  
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Kompetens att avgöra om barn är i behov av särskilt stöd 

Alla pedagoger som deltog i intervjun berättade att det handlade om erfarenhet. Pedagogerna 

anser att de träffat så många barn under åren att man tydligt ser när något är ”fel”.  Det är 

många barn som man känner att det är något speciellt med men man får inget stöd för dessa, 

utan det måste finnas en diagnos för att få det stöd de behöver för det barnet.  

När man jobbat i många år, då känner man ganska snabbt om det inte är ”normalt”, 

kanske ser ett mönster som håller på att gå åt ett annat håll. Då börjar man fundera 

om det är något som de har varit med om förut (Förskollärare 3). 

Arbetslaget brukar då gå vidare och läsa på nätet. Å andra sidan sa en pedagog att om det är 

barn som har talsvårigheter så behöver man varken vara kunnig eller erfaren för att märka det. 

Erfarenhet tror jag är mycket, och genom att man har träffat så mycket barn under 

alla åren så tror jag att man ganska tydligt kan se. Man kan tydligt se var barnet 

behöver stöttning under deras utveckling eller om det är ett bredare behov där vi 

måste ta hjälp utifrån. Men jag tror att vi är duktiga på att bedöma och har ganska 

bra kunskap (Förskollärare 4). 

Pedagogerna berättar att de diskuterar väldigt mycket i personalgruppen, på personalmöten 

går de alltid igenom alla barn för att se hur det fungerar för just det barnet. De tittar på 

barnens beteenden och försöker lösa problemet om de ser något som inte verkar fungera. De 

arbetar mycket med att alla i arbetslaget ska försöka ha ett gemensamt förhållningssätt. När de 

diskuterar med arbetslaget försöker de hitta olika lösningar, om detta inte fungerar så 

kontaktar de specialpedagogen för hjälp och tips. Först av allt pratar de med barnets föräldrar. 

Föräldrarna ska vara informerade vilken handlingsplan som görs för barnet. Pedagogerna 

berättar vidare att det mycket beror på vilket problem barnet har, pedagogerna försöker alltid 

lösa problemen med de resurser de har. En pedagog tyckte att de får för lite kunskap om barn i 

behov av särskilt stöd men samtidigt är det svårt då det finns så många olika typer av behov.  

Kunskapsmässigt har pedagogerna på förskolan bra kunskap i överlag om barn och vilka 

lägen, situationer som finns. Hjälp av arbetslaget är viktigt som när de t.ex. sitter i arbetslaget 

och talar om det enskilda barnet. Det kan gälla ett barn någon har uppmärksammat och känner 

sig frågande inför en viss situation. Pedagogerna menar att stöttningen får de av varandra i 

arbetslaget där de kan diskutera hur de på bästa sätt kan hjälpa de barnen att kunna komma in 

i leken. Kunskap på tips och idéer har de gott om och de brukar alltid tänka igenom innan de 

gör olika gruppkonstellationer. Det är viktigt att ge barnen de verktyg de behöver. Om 

pedagogerna känner att de inte kan göra något mer så söker de vidare hjälp från 

specialpedagogen samt kontaktar förskolechefen om de har funderingar kring något barn på 

förskolan som de oroar sig för. När pedagogerna sitter och diskuterar problem i verksamheten 

som de stöter måste pedagogerna ta hjälp utifrån om de inte längre hittar någon lösning på 

dessa problem.  

Kompetensutveckling 

Många av pedagogerna upplevde att det inte finns någon vidare kompetensutveckling från 

förskolans håll. Den kunskap pedagogerna måste ha i nuet måste de söka reda på själva, vilket 

oftast sker på nätet. Förr i tiden kunde förskolan erbjuda föreläsningar men nu är det fåtal 

tillfällen det finns att tillgå. Vidare berättar en pedagog att de kan läsa på högskolan men det 

är ofta något de måste påkosta själva och inget förskolan betalar. Det handlar även om att det 

inte finns tid till att studera själva på eget initiativ på dagarna, förskolans dagar är så pressade 

att de känner att de inte hinner ta ut tid för att läsa på extra inom vissa områden. Många av 

pedagogerna som deltog i intervjun sa även att det tror att erfarenheten de har ger mest i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Många av pedagogerna verkar uppleva att tiden inte 
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räcker till att få ökad kompetensutveckling vilket några av pedagogerna ser som ett stort 

problem.  

Arbetet med att respektera och tillgodose varje barns behov 

En del av pedagogerna menar att det handlar om att försöka få arbetet att flyta så att alla 

rutiner fungerar. När de märker att ett barn inte fungerar på något sätt måste de anpassa hela 

gruppen utefter det barnet för att få det att fungera, utan att det blir sämre kvalitet. 

Pedagogerna försöker vända och vrida på arbetet så att det blir en fungerande verksamhet för 

alla. Samtidigt menar en pedagog att de inte kan tvinga barnen att vara med i en aktivitet, om 

de inte vill. Pedagogerna vill inte att kvalitén på förskolans aktiviteter ska försämras för att de 

har barn i behov av särskilt stöd.  En av pedagogerna förklarar svårigheten med de barn som 

har problem med att ta in information.  

Det handlar till stor del att vara närvarande, lyssnande, försöker tänka hur barnen 

tänker samt att se det från deras sida. Till stor del handlar det nog om att se alla barn, 

ha ett välfungerande arbetslag som diskuterar mycket med varandra utifrån vad som 

är bra för det enskilda barnet och för gruppen (Förskollärare 5). 

Faktorer som påverkar arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

De faktorer som påverkar positivt är att det är samma personal som arbetat många år 

tillsammans och att de kan prata om allt i arbetslaget samt de erfarenheter alla pedagoger har. 

Det om känns mest negativt är att de inte får de resurser verksamheten skulle behöva. Positivt 

är även om man arbetar i ett arbetslag med blandade åldrar då de äldre i arbetsgruppen har 

lång erfarenhet av arbetet i förskolan samtidigt som de nyare har en annan typ av ny kunskap. 

Pedagogerna menar att det är bra med nya förskollärare som kan ha en kunskap som inte 

några av de äldre pedagogerna fick när de läste till förskollärare för många år sedan.  

Pedagogerna försöker så långt det går att lösa problem inom arbetslaget innan de kopplar in 

specialpedagog. Alla pedagoger är överens om att kontakten med föräldrarna är det viktigaste 

i arbetet.  

När vi har barn i behov av särskilt stöd i barngruppen blir arbetet mer komplicerat 

det går mycket energi till att vilja ha stöd och hjälp som vi skulle behöva. När vi har 

ett barn som hela tiden förstör så blir man ganska trött och slutkörd (Förskollärare 

2).  

Det blir alltid svårare när man har barn med behov av särskilt stöd i gruppen. Det går mycket 

energi till att tänka de stöd och hjälp pedagogerna skulle vilja ha. De belyser även att ett 

problem är att de inte får utredningar på barnen som har speciella behov, vilket gör att de inte 

vet hur de ska hantera barnen. Det finns både för- och nackdelar med att barn i förskoleåldern 

får diagnoser. De barn som tidigt får diagnoser får även ofta en extra resurs tillsatt medan de 

barn som ej blir utredda ofta inte får någon extra resurs. Detta kan göra att barn utan diagnos 

hamnar i kläm. Alla pedagogerna nämnde att det finns problem med att det är så stora 

barngrupper i dagens förskola. Det är svårt att få till tid för de barnen som behöver extra stöd. 

En förutsättning som betyder mycket är om man har en förstående förskolechef som stöttar 

pedagogerna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

Stöd från chef och arbetslag 

Alla intervjuade pedagogerna berättar att de känner stöd från förskolechefen då denna ofta 

anser att det är personalen som är kunnigast om barnen och deras behov. De har aldrig känt att 

de har blivit motarbetade i arbetet med barnen. Specialpedagogen är den som drar i alla 

trådarna gällande deras frågor kring de barn som är i behov av särskilt stöd och försöker göra 

så mycket som möjligt för att hjälpa pedagogerna, men sedan är det inte hon som fattar några 
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beslut till sist. De gånger pedagogerna känner att de inte har något mer att ge barnen av den 

kunskap de besitter, kontaktar de specialpedagogen som kommer till avdelningen för att se 

och ge råd och tips hur de ska arbeta vidare. Sedan kanske det inte alltid handlar om att barnet 

behöver stöd i rätt riktning, utan det kan även vara så att arbetslaget behöver stöttning i 

arbetet. 

Utgå från barns olika förutsättningar i verksamheten 

En av pedagogerna tror att det handlar till stor del om att hitta det som är barnets intressen 

som t.ex. musik och dans som även kan vara roligt för andra barn. Om något av barnen är i 

behov av tecken så är det inte till nackdel för något av de andra barnen, utan bara till fördel.  

Förutsättningen för en planerad verksamhet är varje enskilt barn i barngruppen, och när 

pedagogerna planerar en aktivitet utgår de inte från ett barn utan alla barn. Barnen har ju en 

stor inverkan och påverkan hur samlingarna ska bli. De kan arbeta på olika sätt t.ex. dela 

gruppen beroende på vilken typ av aktivitet de ska göra samt vilket syfte de har med den. Det 

är barnens intresse och behov som styr hur pedagogerna genomför aktiviteten, de måste tänka 

utefter hur de placerar barnen, vilket barn de kan ge ”uppdrag” till, vilket barn som har behov 

av att börja. Alla barn i barngruppen har olika behov.  

Enligt en av pedagogerna kan utevistelsen vara ett problem. Ute är det mer fritt, och 

pedagoger måste bli bättre på att verkligen se vad som händer. Pedagogerna kan tro en sak 

men i verkligheten sker något helt annat. De måste iaktta barngruppen mer och försöka förstå. 

Många av konflikterna som kan vara, försöker de låta barnen själva lösa men märker de att det 

bara fortsätter måste de som pedagoger gå in och försöka styra leken på ett annat sätt än att 

bara komma och säga att så får man inte göra. En annan pedagog tar upp den sociala 

kompetensen i leksituationer. Dessa gånger då det finns barn som kan behöva extra stöd måste 

pedagogerna finnas tillgängliga för dem, t.ex. sitta ned med barnen men sedan måste även 

barnen få chansen att utvecklas själva, också utan att de vuxna som styr. När de pratar om 

stöttning i ljudande och språk så kan de sätta sig i en lugnare miljö där de kan läsa för barnen 

samt ha barnet nära för kunna upprepa och vara tydliga. 

Påverkas de andra barnen av de barn som är i behov av särskilt stöd? 

Nästan alla pedagogerna var eniga om att barn är toleranta och ”köper allt rakt av”. Det som 

pedagogerna tycker är avvikande kanske barnen tycker är helt normalt då de är vana med att 

hon eller han är så. Barnen anpassar sig efter hur barnet brukar vara. Ibland har pedagogerna 

fått frågan varför ett barn alltid får sitta vid fröken men förklarar man accepterar barnen det. 

En av pedagogerna tror att barn stämplar varandra ganska fort då de kan säga ”det där är hon 

som inte vill prata”, då har det barnet fått en stämpel att hon eller han inte pratar. Det som är 

negativt är att pedagogerna inte alltid kan ha så avancerande aktiviteter som om de barnen 

med särskilda behov inte fanns med i gruppen. Pedagogerna berättar att de måste försöka 

anpassa aktivitet efter de barn som har behov av särskilt stöd men man får inte glömma de 

andra barnen, de måste vara uppmärksamma. En av pedagogerna nämner området om 

exkludering och inkludering där hon berättar att de kan plocka ut barn i gruppen som inte 

fungerar men de kan likaväl styra aktiviteten efter den individen. När hon tänker tillbaka kan 

hon inte känna att de barn som har plockats ut ur barngruppen mått sämre för det. Det är dock 

viktigt att de inte får något barn att känna sig utanför utan det handlar om att göra det bästa för 

barnet. Hon säger vidare att det är ofta man känner sig otillräcklig för barnen. En av 

pedagogerna upplever att det inte bara är negativt att ha ett barn i behov av särskilt stöd i 

barngruppen. Barnen får erfarenheter om att alla barn är olika, de blir duktiga på att hjälpa 

varandra.  

 



12 
 

Analys 
I analysen kommer resultatet från intervjuerna att kopplas samman med tidigare forskning och 

litteratur samt kopplas samman till studiens frågeställningar. 

Barn i behov av särskilt stöd 

Bergqvist (2003), anser att alla barn med funktionsnedsättningar behöver olika typer av hjälp i 

sitt vardagliga liv. Barn i behov av särskilt stöd definieras ofta som barn med 

funktionsnedsättningar eller utvecklingsavvikelser. Detta gäller även barn som har 

känslomässiga svårigheter, barn som lever i utsatta familjer, barn som är invandrare eller 

flyktingbarn (Bergqvist, 2003). I skollagen står det att alla barn som av fysiska, psykiska eller 

andra skäl behöver hjälp i sin utveckling ska få det stöd som barnet kräver (Skolverket, 2010). 

Föreliggande studie visar att många av pedagogerna är eniga om att barnen egentligen inte 

behövde ha någon diagnos, utan att alla barn mer eller mindre var i behov av särskilt stöd. 

Pedagogerna gav exempel på de barn som är i behov av särskilt stöd så som barn med, 

talsvårigheter, blyghet, barn som slåss och sparkar etc.  

Ju längre intervjuerna pågick blev mer av pedagogernas utsagor inriktade på diagnoser. 

Många av pedagogerna talade inte längre handlade om barn som har behov av stöttning ibland 

utan mer om att de inte får utredningar och där med inget extra stöd för barnen. En del av 

pedagogerna upplever att det finns många barn på förskolan som är oroliga, överaktiva och 

bråkar och ser detta som ett stort problem för de andra barnen. Rabe & Hill, (1990) anser att 

det ofta handlar om otrygghet, ovana att bli tillsagd men detta är ett naturligt uttryck för dålig 

självkänsla och otrygghet. Nilholm (2012) skriver att om förskolorna idag skulle ha ett 

specialpedagogiskt förhållningssätt och ett normalsystem så skulle pedagogerna ha en grund i 

hur de ska förstå problem, normalitet, samt avvikelser. Det är när förskolan arbetar med barn i 

behov av särskilt stöd som förskolans kvalitet prövas. Förskolan ska anpassas efter alla barns 

behov, det måste finnas en kunskap och kompetens hos pedagogerna för att kunna ge barnen 

stimulans, stöd och utvecklingsmöjligheter.  

Arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

Kartläggning är en viktig del i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Detta för att både 

verksamheten ska kunna anpassas efter barnets behov och för att kunna ge specifikt stöd till 

barnet. Det är viktigt att pedagogerna har kunskapen om vilka barn som är i behov av särskilt 

stöd för att kunna stötta barnet (Sandberg, 2009). Pedagogerna i den här studien uttrycker 

också att de inte alltid har kunskap att avgöra om ett barn är i behov av särskilt stöd samt hur 

de ska kunna stötta dessa barn.  

Pedagogerna upplevde att ett stort antal barn inte klarar av sociala situationer såsom att 

komma in i en pågående lek. Dessa gånger försöker pedagogerna gå in i leken och styra för att 

det barnet ska kunna vara med. Rakstang & Rognhaug (1995) betonar vikten av att när 

pedagogerna arbetar med ett barn i behov av särskilt stöd är det viktigt att de utgår från vad 

barnet klarar av för att sedan kunna hjälpa barnet med att sakta närma sig det obekanta. Det är 

viktigt att se vilka åtgärder som kan främja barnets utveckling. När pedagogerna använder sig 

av detta sätt måste de ha i tanken att utnyttja förskolans alla aktiviteter och händelser för att 

kunna använda dessa tillfällen till inlärning för barnet.  

Stöd till pedagogerna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

Många av pedagogerna upplever att de inte får det stöd som behövs för att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd. Upplevelsen av detta är att de får bra stöd från andra pedagoger och 

arbetsledning i arbetet med barn i behov av särskilt stöd men den stöttning de egentligen 

verkar vilja ha är att få tillsatt en extra resurs i verksamheten. Det är något de ej känner att de 
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får. Specialpedagog och psykolog blir ofta insatta i funderingar som pedagogerna har kring 

olika barn och de får råd och tips på hur de kan arbeta med barnen, men trots detta verkar det 

resultera i att mycket energi går åt till att vilja ha en extra resurs till arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd istället för att ta reda på de idéer och tips samt utnyttja den kunskap de har i 

arbetslagen. Många av pedagogerna upplever att tiden till att utbilda sig vidare inom området 

med barn i behov av särskilt stöd samt ta tid att fokusera på de barn som har särskilda behov 

ej finns i förskolans verksamhet. Rakstang & Rognhaug (1995) skriver att förutsättningen för 

att kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd handlar till stor del om att se den enskilda 

individen och se vad barnets styrkor är och kunna arbeta utifrån dessa som stöd för att sedan 

kunna arbeta med det barnet inte klarar av. Pedagogerna upplevde vidare att 

kompetensutveckling finns det inte så mycket att få i kommunen, utan att deras kunskap i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd främst handlar om erfarenhet. Sandberg (2009) anser 

att kompetensutveckling är viktig för pedagogerna på förskolan för att pedagogerna ska kunna 

ta del av den senaste forskningen samt att kunna reflektera över deras förhållningssätt i 

förskolans verksamhet. En ökad kompetens ger pedagogerna möjligheter att ge det stöd 

barnets behov kräver.  

Tideman, (2004) menar att kompetenserna att möta barn i behov av särskilt stöd handlar till 

stor del om de ekonomiska resurserna som hindrar arbetet mot ”en skola för alla”. Det är även 

viktigt att pedagogerna har kunskapen om en skola för alla barn ska kunna mötas (Tideman, 

2004). En del av pedagogerna upplevde arbetet med att respektera och tillgodose varje barns 

behov handlar om att försöka få arbetet att flyta på så att alla rutiner fungerar. Det som 

framkom i intervjuerna var att om aktiviteterna inte fungerar för ett barn måste de försöka 

anpassa gruppen efter individen utan att det blir sämre kvalitet. Pedagogerna försöker vända 

och vrida för att det ska bli en fungerande verksamhet för alla. De upplever att arbetet i 

förskolans verksamhet blir svårare då de har barn i behov av särskilt stöd. Aktiviteterna måste 

anpassas efter alla barn men det finns även en risk att de andra barnen blir åsidosatta i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. En del av pedagogerna tycker att man kan ta ut de barn som 

inte fungerar ur barngruppen för att de andra barnen blir lidande av att de stör, men samtidigt 

tycker de att det är viktigt att de får känna samhörighet i barngruppen.  

Björck-Åkesson, (2009) anser även, som en del av pedagogerna, att det finns svårigheter i att 

inkludera alla barn i förskolans verksamhet. Idag finns det inga standardmiljöer eller standard-

barn, förskolan måste anpassa verksamheten efter varje barns behov och förutsättningar. 

Många pedagoger kan se att ett barn behöver stöd men pedagogerna vet inte hur de ska 

anpassa stödet efter barnens individuella behov. Emanuelsson (2001)  menar att inkludering 

ska användas i ett helhetsperspektiv så som att det inte handlar om individens svårigheter utan 

att pedagogerna tar hänsyn till hela förskolans verksamhet. Fördelen med inkludering är att 

alla barns olikheter ska ses som en fördel för gruppen, men problemet som finns när vi talar 

om inkludering är att vi inte talar om barns olika förutsättningar och egenskaper utan i stället 

fokuserar på det som avviker. 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att inhämta fördjupad kunskap om vilka barn det talas om då det 

handlar om barn i behov av särskilt stöd samt på vilket sätt förskoleverksamheten är anpassad 

utifrån barns olika förutsättningar och behov samt på vilket sätt förskollärarna får stöd i 

arbetet med detta.  

Många av pedagogerna hade liknande åsikter om vad de anser att ett barn i behov av särskilt 

stöd innefattar samt hur de respekterar och tillgodoser barns olika förutsättningar och behov. 
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Resultatet i många av intervjuerna gav en bild av att de barn som avviker från det som 

pedagogerna anser vara ”normalt” är barn i behov av särskilt stöd, de barn som avviker från 

de andra. Palla (2011), anser att förskolan ska vara en skola för alla men det finns dock 

tendenser som normaliserar.  

De olikheter som finns mellan barnen verkar vara svåra att hantera av pedagogerna på 

förskolan. Förskolan ska vara ”en skola för alla” samtidigt som det finns en syn på hur barnet 

ska vara och utvecklas i olika stadier samt en mall på hur barn ska agera för att passa in 

(Palla, 2011). Det var två pedagoger som uppfattade att barn med behov av särskilt stöd är 

alla barn i förskolans verksamhet. Alla barn behöver någon gång under deras vistelse på 

förskolan extra stöd för att klara vardagen.  

Under intervjuerna började pedagogerna mer komma in på barns diagnoser och det krävs 

mycket energi till att vilja ha extra stöd till barngruppen. Detta kan uppfattas som att 

pedagogerna till viss del har en uppfattning om vad ett barn i behov av särskilt stöd är men 

mindre kunskap i hur de ska arbeta med barnen i förskolans aktiviteter. När pedagogerna 

kopplar ihop barn med behov av särskilt stöd i aktiviteterna upplevdes det som att det var ett 

stort problem och de barnen tar mycket energi. 

Många upplevde att det finns stora problem med att de varken har tid eller får extra resurser 

för de barn som är i behov av särskilt stöd. Upplevelsen av detta är att det går åt mycket 

energi till att vilja ha stöd istället för att använda de resurser de har i förskolan för att stötta de 

barn som är i behov av särskilt stöd. Under intervjuerna framkom det även att det finns de 

gånger pedagoger kan ta ut de barn som inte fungerar i barngruppen som stör för att de andra 

barnen inte ska bli lidande. När pedagogerna arbetar på detta sätt kan det uppfattas som att de 

inte arbetar mot ”en skola för alla” där alla barn har rätt till delaktighet i barngruppen. 

Tideman (2004), anser även att pedagogernas kompetens belyser hur förskolans verksamhet 

arbetar mot en skola för alla. I läroplanen för förskolan finns det riktlinjer hur verksamheten 

ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och 

stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar 

så de utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2010). Jag upplever att de finns brister då de 

plockar ut barn ur aktiviteterna för att de stör, detta visar på att aktiviteterna inte är anpassade 

för att alla barn ska kunna vistas i verksamhetens aktiviteter.  Det är svårt att hinna med alla 

barn då de kan ha barn med speciella behov som tar mycket tid av pedagogerna. 

Pedagogernas upplevelse av att få stöd från arbetslaget samt chef är positivt. Att ha en dialog 

och diskussion med arbetslaget är en viktig del i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. De 

gånger pedagogerna diskuterar och har en öppen dialog med de andra i arbetslaget ger detta 

ett bra stöd. Dessutom så ger pedagogernas erfarenheter i de olika arbetslagen idéer på hur de 

ska arbeta med de barn som är i behov av särskilt stöd. 

Erfarenhet är en stor tillgång för arbetslaget anser alla pedagoger som deltog i intervjun. 

Utbyte är viktigt då pedagogerna upplevde att de inte fick tillgång till någon vidare 

kompetensutveckling gällande området med barn i behov av särskilt stöd.  Rabe & Hill 

(1990), anser även som pedagogerna att det är en hjälp om de har en aktiv diskussion i 

arbetslaget om det pedagogiska förhållningssättet och hur pedagogerna tänker arbeta kring 

barn i behov av särskilt stöd. Jag upplever att det sker väldigt mycket diskussioner i 

arbetslagen men det även kan saknas kompetens att veta hur de ska arbeta med barn i behov 

av särskilt stöd när även de gånger de inte får tillgång till extra resurser. Drugi (2003), skriver 

även at pedagogerna på förskolorna saknar tid till utbildning för att kunna reflektera, diskutera 

och dokumentera de metoder som används i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  
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Jag upplever att en ökad kompetensutveckling inom området med barn i behov av särskilt 

stöd verkar relevant. Drugli (2003), anser även att kompetensutveckling är viktigt för att 

pedagogerna på förskolan, detta för att personalen ska kunna ta del av den senaste forskningen 

och för att kunna reflektera över deras förhållningssätt i verksamheten. 

Metoddiskussion 

I denna studie använde jag mig av intervjuer. Detta tyckte jag var viktigt för att få fram 

kvalitén med personligt möte där jag kan ställa följdfrågor istället för enkät, där jag inte kan 

ställa några följdfrågor eller få förtydliganden. De pedagoger som deltog i intervjun var alla 

förskollärare, intervjuerna gav en vidare syn på hur pedagogerna talar om barn i behov av 

särskilt stöd, vilket sätt anpassad förskoleverksamheten utifrån barns olika förutsättningar 

samt vilket stöd förskollärarna får i detta arbete. Intervjufrågor som användes upplevde jag 

att, de gick in i varandra och därför kunde jag inte använda mig av alla, av en fråga kunde jag 

få svar på flera av mina frågor. Det hade varit bra om jag provintervjuat någon person inför 

intervjuerna för att se om de skulle fungera inför kommande intervjuer. Om jag hade 

intervjuat fler pedagoger i förskolans verksamhet hade jag kunnat få ett bredare resultat och se 

ev. större skillnader i resultatet. Hade intervjuat fler pedagoger i olika kommuner hade även 

jag fått ett annat resultat i studien då det kan skilja sig mycket i mellan kommunerna i 

arbetssätten. 

Reliabilitet innefattar studiens nätnoggrannhet eller tillförlitlighet vilket johansson & Svedner 

(2011), anser att det är ett begrepp som ses centralt i forskningsarbetet. Det författarna menar 

är att en studie med hög reliabilitet ska kunna genomföras igen och resultatet av studien ska 

bli desamma. Jag anser att det kan vara svårare att få fram samma resultat då det kan hända att 

de förskollärare jag intervjuat har ändrat uppfattning angående området eller studerat mer i 

detta område på grund av ökat intresse för barn i behov av särskilt stöd och dess arbete med 

dessa. Alla fem intervjuerna genomfördes av mig och samma intervjuguide användes vid 

samtliga intervju tillfällen vilket annars Svedner (2011), anser att det kan finnas 

reliabilitetsbrister om inte intervjuerna genomförs av samma person eller att det blir andra 

frågor som tillämpas. 

Vidare forskning 

Jag upplever att det finns lite forskning kring barn i behov av särskilt stöd riktat till förskolan. 

Det finns mycket litteratur om barn i behov av särskilt stöd i skolan och då innefattar det ofta 

olika diagnoser som barn kan ha i grundskolan och uppåt. Genom att det ofta inte sker 

utredningar på barn i förskoleåldern är det svårt att konkret hitta litteratur angående de barn 

som inte har diagnoser och om hur pedagoger kan arbeta med detta. Jag upplever att det finns 

flera områden som skulle kunna forskas vidare om. Det skulle vara intressant att observera 

hur barn i barngrupperna upplever ”ett barn som styr” samt vilka signaler det ger till barnet 

som är i behov av särskilt stöd samt de andra barnen i barngruppen.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 Vilka barn skulle du säga vara i behov av särskilt stöd? (Exempel) 

 Finns det tillfällen då barnet i fråga inte behöver stöd? 

 Kan du ge några exempel där barn i behov av särskilt stöd, behöver stöd? (vilka 

svårigheter finns) 

 Hur upplever du din kunskap i att bedöma om ett barn är i behov av särskilt stöd?  

 Hur bedöms ett om ett barn är i behov av särskilt stöd? 

 Hur ser möjligheterna ut i att få vidare kompetensutveckling i området med barn i 

behov av särskilt stöd?  

 Hur arbetar du med att respektera och tillgodose varje barns behov? 

 Vilka faktorer påverkar dig i ditt arbete med barn i behov av särskilt stöd? 

 På vilket sätt får du stöd från chef och arbetsledning i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd? 

 Hur arbetar ni med att tillgodose barns olika förutsättningar i den här förskolans 

aktiviteter? 

 Upplever du att övriga barn i barngruppen påverkas utifrån arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd? 

 Hur upplever du möjligheten att inkludera alla barn i alla aktiviteter? 

 

 

 

 

 


