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Abstract 
Syftet med studien preschool teachers work with children with special needs, a 

qualitative study about preschool teachers experiences in their work with children who 

needs special support, var att undersöka hur förskollärare beskriver att de bemöter barn 

i behov av särskilt stöd. Undersökningen tog hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra 

förskollärare varav en av intervjuerna var en parintervju, för att samla in data. Studiens 

resultat visade att förskollärare kan använda sig av anpassningar av olika slag och olika 

metoder för att bemöta dessa barn på bästa möjliga sätt. Det kan vara konkreta 

anpassningar som förändringar i miljön, men även anpassa barngrupperna och se till att 

barnet har fysisk närvaro av en pedagog. Metoder som förskollärare använder sig av kan 

vara kartläggning, tecken som stöd, samt bildstöd.  

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
Denna studie lade fokus på hur förskollärare beskriver att de bemöter barn i förskolan 

som är i behov av särskilt stöd. Studien utgick från Skollagens (SFS, 2010:800) 

definition av barn i behov av stöd, vilket är barn med olika svårigheter i förskola och 

skola. Det kan vara fysisk, psykisk eller övrig svårighet som gör att barnet inte klarar av 

dagarna i verksamheten utan extra stöd. 

 

I en intervju med Gunnar Åsén, undervisningsråd på Skolverket, som är docent i 

pedagogik och lektor vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete vid 

Stockholms universitet (Lärarnas nyheter 2010.05.10) framgick det att barn som är i 

behov av särskilt stöd har ökat genom åren, vilket Skolverkets två senaste utvärderingar 

visar. Den ökande gruppen är barn som har svårt med samarbete och kommunikation 

med de andra barnen på förskolan. Problemen kan ofta vara tillfälliga och inte relaterade 

till funktionsnedsättningar eller diagnoser, ändå är det sällan förskolan får in de 

nödvändiga resurser som behövs för att stödja barnens behov. Gunnar Åsén menar även 

på att Skolverkets undersökningar visar hur svårt det är att få in extra resurser om det 

inte finns en utredning eller en diagnos som stödjer upp önskemålet. Risken blir därför 

större att barn med diffusa svårigheter hamnar i skuggan av de barn med distinkta 

svårigheter. 

Mina personliga erfarenheter om studiens valda område, var att många barn eventuellt 

inte får det stöd som de kanske behöver för att klara av vardagen på förskolan. Denna 

studie kan användas som hjälpmedel då läsaren ges möjlighet till reflektion över de 

många olika sätt som finns när det gäller arbetet med barn som är i behov av särskilt 

stöd.  

 
Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning  

hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling 
(Skolverket, 2016, s. 4) 

 

Förskolan arbetar med inkludering, och ska enligt förskolans läroplan motarbeta 

kränkning och diskriminering, samt följa skollagen. Enligt Skollagen (SFS, 2010:800) 

ligger huvudansvaret på förskolechefen när det gäller utformningen av stödet. Den 

information som framkommer om barnet kan vara från till exempel arbetslaget på 

förskolan, eller vårdnadshavarna.Vårdnadshavarna ska även vara involverade i hur 

planeringen av utformningen ser ur.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte var att belysa hur förskollärare beskriver att de bemöter barn i behov av 

särskilt stöd. Studien utgick från Skollagens (SFS, 2010:800) definition av barn i behov 

av stöd. 

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

ska ges det stöd som deras speciella behov kräver (SFS 2010:800, kap.8, § 6.) 

 

• Hur beskriver förskollärare att de bemöter barn i behov av särskilt stöd i 

förskolans verksamhet? 
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3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras forskning som redan finns och kan kopplas till studiens valda 

område. Här syns kunskaper som finns sedan tidigare, men även huruvida verksamheten 

når upp till Skollagens (SFS, 2010:800) krav om att alla barn som behöver extra stöd, 

ska få det. Detta kapitel inleds med några centrala begrepp som är relevant för studiens 

område och resultat.  

 

3.1 Begreppsdefinition  

Studien innehåller begrepp som är viktiga att förstå innebörden av för att i sin tur förstå 

studien. Här behandlas några av de centrala begrepp som läsaren kommer stöta på under 

sin läsning i detta arbete.  

 
3.1.1 T.A.K.K. 

Begreppet TAKK är en förkortning för Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation. Med detta menas att det talade språket kompletteras med 

teckenspråkets handrörelser. Samtidigt som man talar används dessa tecken, vilket gör 

att barnet fokuserar bättre på det som vill förmedlas (Tisell, 2011).  

 
3.1.2 G.A.K.K. 

Även här är begreppet en förkortning som står för Grafiskt Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation. Heister Trygg (2012) skriver att denna typ av metod 

använder sig av konkreta och synliga föremål så som fysiska ting, bilder och symboler. 

De olika formerna befinner sig på två olika kognitiva nivåer där saker/ting är den lägsta 

nivån medan symboler är på en högre nivå.  

 
3.1.3 Barn i behov av särskilt stöd 

Studien tar sin utgångspunkt i begreppet särskilt stöd. Begreppet kan tolkas olika, därför 

utgår arbetet från Skollagens (SFS, 2010:800)  definition av begreppet, vilket är barn 

som på olika sätt har svårigheter i förskolans dagliga verksamhet. Det kan vara såväl 

fysiska som psykiska svårigheter.  

 
3.1.4 Specialpedagogik 

Specialpedagogikens målgrupper är barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd och 

barn med olika funktionsnedsättningar (Specialpedagogik, 2017) 

En specialpedagog är således en person som arbetar med specialpedagogik. 

 
3.1.5 Lekarbete 

En metod för att utveckla barnets lek, om barnet har svårt med leken och det sociala 

samspelet. I lekarbetet används ett lekrum, som används trettio minuter i veckan av 

lekpedagogen och barnet.  

Vid ett lekarbete håller sig pedagogen till strikta regler, det vill säga hen varken ställer 

frågor och sällan besvarar dem. Istället ”bollar” pedagogen tillbaka frågan till barnet. 

Den vuxne ska heller inte fostra eller på annat sätt tillrättavisa barnet, samt ge förslag.  

Lekrummet används endast till lek (Jensen och Harvard, 2009). 
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3.2 Vem som har rätt till särskilt stöd 
Renblad och Bordin (2014) menar att vart fjärde barn i åldrarna ett till fem visar tecken 

på psykisk ohälsa, vilket uppmärksammas i förskolans verksamhet då barnen ofta 

känner sig besvärade av huvudvärk eller magsmärtor. Förskollärare vill därför sätta in 

extra resurser i förskolan för att barnen ska kunna få det nödvändiga stöd för att de ska 

kunna klara av tiden på förskolan.  

Samtidigt skriver Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björk-Åkesson och Granlund (2010) att 

många barn i förskolan ligger i den såkallade gråzonen. I en gråzon har inte barnet fått 

en bestämd diagnos, och tillhör heller inte den kategori av fall med barn som är i behov 

av särskilt stöd. Dessa kan exempelvis vara språkliga förseningar som bland annat beror 

hörselproblem och/eller språkförseningar i talspråket. Men även helt andra anledningar 

som till exempel allergier, astma och diabetes. 

 
3.3 Inkludering och exkludering 

Karlsudd (2011) och Alkin, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu och  İşcen (2014) menar att 

inkludering i förskolan är en viktig del i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Genom arbetet med inkludering får dessa barn det stöd de behover men även 

möjligheten att lära sig samspela med de övriga i barngruppen, vilket gynnar dessa barn 

i framtiden (a.a.). Arbetet med inkludering är ett optimalt arbetssätt, och att integrering 

är en bra väg att gå för att uppnå detta.  

I detta sammanhang innebär inkludering att alla i barngruppen är en del av varandra, 

alla är lika mycket värda. Skulle något av barnen saknas i barngruppen, skulle det anses 

som en förlust eller saknad av något slag (a.a.). 

Vidare förklaras att specialpedagogik inte går hand i hand med den såkallade vanliga 

pedagogiken. Detta på grund av att barn med särskilda behov exkluderas från övriga 

barngruppen av diverse anledningar, till exempel att dessa barn hamnar i en egen grupp 

där specialpedagogen tar ansvar för dessa barns lärande. Det leder till att barnet eller 

barnen i fråga går miste om den kunskap som förskolläraren har om lärande och fostran 

som denne förmedlar i sin yrkesutövning (a.a.).Dessutom får de barn som exkluderas 

från barngruppen inte samma möjligheter att utvecklas som övriga barngruppen, då de  

inte ges möjlighet att lära sig av de barn som är jämngamla. Specialpedagoger och 

förskollärare bör istället samarbeta, för att specialpedagogiken ska bli en integrerad och 

fördjupad del av lärandet i verksamheten (a.a.). 

Alkin, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu och  İşcen (2014) fortsätter med att flertalet 

förskollärare anser att de har en bristfällig kunskap om hur de ska inkludera barn i 

behov av särskilt stöd i verksamheten. Förskollärare vill gärna få kunskaper de behöver 

för att inkludera dessa barn i barngruppen genom till exempel kurser med seminarier. 

De vet om hur viktigt det är med inkludering i förskolan, men att det är en större 

utmaning än vad de hade förväntat sig. Det generella syftet med Alkin, Demir, 

Sucuoğlu, Bakkaloğlu och  İşcen (2014) studie var att förskollärare vill ha mer kunskap 

och fler metoder till  dessa barn. Till exempel kunskap om hur barn i behov av stöd 

utvecklas efter sin diagnos samt hur dessa barn ska få den hjälp de behöver ute i 

verksamheten, genom att använda sig av olika metoder (a.a.). 

Vidare diskuterar Karludd (2014) i sin rapport att det finns en problematisering med 

inkludering i skolvärlden. Barn i behov av särskilt stöd får oftast hjälp genom 

extramaterial i förskola och skola för att bli mer inkluderade i verksamheten. Men 

huruvida det är inkludering ifrågasätts, då materialet enbart är till för barn i behov av 

särskilt stöd. Barnet eller barnen i fråga kan på så sätt känna sig utpekade. Materialet 

bör istället användas av hela barngruppen eller klassen.  
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3.4 Samarbete mellan förskollärare och specialpedagoger 

Detta stycke innefattar forskning om det samarbete som förekommer mellan 

förskollärare och specialpedagoger. Samarbetet mellan parterna kan ses som en brygga 

för kommunikation och informationsbyte.  

 
3.4.1 Samverkansuppdrag 

Norrström och Rosvall (2016) beskriver samverkansuppdrag som ett samarbete mellan 

olika parter, i detta fall förskollärare och specialpedagoger. Ett mycket förekommande 

arbetssätt som specialpedagogerna använder sig av i ett samverkansuppdrag är 

deltagande observation. Detta arbetssätt ger specialpedagogerna möjligheten att få en 

helhetsbild av samspelet mellan barnet och miljön på förskolan.  

I sin tur får specialpedagogen en rättvis bild av barnet, och kan ge förskollärarna 

relevanta och användbara tips och råd på hur de kan arbeta med barn i behov av särskilt 

stöd i förskolan. Ett samverkansuppdrag innefattar även att specialpedagogen är (på 

vårdnadshavarnas initiativ) med på möten med förskolan och andra betydelsefulla 

aktörer för att barnet ska få det stöd som denne behöver.  

Specialpedagogens roll blir att agera som mellanhand mellan vårdnadshavare och 

förskollärare för att barnet som är i behov av särskilt stöd, får den hjälp som behövs 

inom verksamheten. Renblad och Bordin (2014) och  Norrström och Rosvall (2016) 

menar båda på att specialpedagogens roll blir att finnas där som rådgivare för 

förskollärare kring hur de kan arbeta med barn som är i behov av stöd. 

 

3.5 Förskolans miljö och betydelse 
Enligt Winter, Bell och Dempsey (1994) är det väldigt viktigt att skapa bra och 

inkluderande lekmiljöer för alla barn i förskolan. Detta gäller då främst för att inkludera 

barn i behov av särskilt stöd. Författarna påpekar att om inte lekmiljön anpassas på 

förskolor påverkas barn i behov av särskilt stöd negativt av detta då det blir svårare för 

dem att skapa sociala relationer till de övriga barnen på förskolan. 

Som förskollärare gäller det att vara medveten om detta och se till att miljön på 

förskolan anpassas så även de barn i behov av särskilt stöd blir inkluderade i 

verksamheten och detta gäller oavsett vilken diagnos barnen än må ha (a.a) 

Något som också är viktigt är variationen av olika lekmiljöer, alla barn på förskolan 

oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller ej ska ha möjlighet att leka många olika 

sorters lekar. Detta kan exempelvis innebära konstruktionslekar, rollekar med 

utklädning och så vidare. Dessa aspekter på lekmiljö gäller både inne- och 

utomhusmiljö på förskolan. Utöver alla dessa aspekter på lekmiljö är det oerhört viktigt 

att säkerhet kommer först. Utan säkerhet kan barnen inte utöva lek på förskolan 

överhuvudtaget då de inte får den möjlighet att helt själva utforska och undersöka 

miljön på förskolan tillsammans med sina kamrater (a.a)    
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3.6 Förskolans verktyg och metoder 

Det finns olika verktyg som förskollärare kan använda sig av i arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd. I detta avsnitt presenteras vilka verktyg och metoder som finns sedan 

tidigare.  

 
3.6.1 Kartläggning 

Björck-Åkesson (2014) menar att en tidig intervention kan hjälpa barnet då det 

förebygger senare svårigheter som kan uppkomma. Kartläggning är en viktig 

utgångspunkt för att kunna anpassa förskolans vardag till barnets behov, och för att 

kunna ge det stöd som behövs. Palla (2011) skriver att kartläggningar och 

åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner kan nyttjas som ett verktyg i det 

pedagogiska arbetetet. Men det gäller att vara aktsam med hur en kartläggning används 

då komplexiteten i arbetet kan försvinna om förskollärare utgår från enklare 

kartläggningar och allmänna klassificeringar om hur barn är (a.a.). 

 
3.6.2 Lekarbete 

Jensen och Harvard (2009) beskriver även lekarbete som metod och hur det går till i 

verksamheten. Metoden används inom det specialpedagogiska området och har grundats 

i inspirationer från både pedagogik, psykologi och sociologi. Lekarbete ger optimala 

möjligheter till att lära sig leka, vilket kan leda till att lusten att lära ökar samt sin egen 

frihetskänsla. Lekarbete är ett speciellt lärande då det är byggt på strikta regler och är 

grundade i teorier som gör att lekpedagogen agerar på ett visst sätt i de situationer som 

uppkommer i lekrummet (a.a).  

För att barnet ska erbjudas lekarbete, måste barnkonferensen eller elevvårdskonferensen 

först godkänna önskemålet, för att senare gå vidare till vårdnadshavarna med 

erbjudandet.  Pedagogen kommer då även visa vårdnadshavarna hur lekrummet ser ut 

och de skapandematerial och leksaker som finns, samt berättar om metoden. Om 

vårdnadshavarna är villiga och tackar ja, kommer frågan att gå vidare till barnet. En 

viktig utgångspunkt i denna metod är att barnet själv får välja och bestämma, då lek ska 

komma naturligt och ska vara frivillig (a.a). 

Lekrummets miljö är försedd med leksaker som ska väcka barnets fantasi och 

kreativitet. Det är barnet själv som bestämmer aktivitet och lek, pedagogen finns där för 

inbjudan till rollekar. Lekrummet används trettio minuter i veckan av lekpedagogen och 

barnet. Som tidigare skrivet håller sig pedagogen till strikta regler vilket innebär att hen 

varken ställer frågor och sällan besvarar dem, istället “bollar” hen tillbaka frågan till 

barnet. Pedagogen ska heller inte fostra eller på annat sätt tillrättavisa barnet, samt ge 

förslag. Lekrummet nyttjas till lek och inget annat (a.a.). 

 Lekarbete kan använda det som hjälpmedel vid arbetet med barn som är i behov av 

stöd. Metoden uppstod från början för att hjälpa barn som inte klarade av att delta i 

gruppaktiviteter som anordnades i förskolan. Under åren utvecklades dock metoden och 

tillämpades under andra situationer och förhållanden, till exempel barn som hade 

svårigheter att samspela med andra, förstå och gestalta sina känslor och upplevelser men 

även andras känslor (Jensen och Harvard, 2009). 
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3.6.3 Lekmetod 

Kordt-Thomas, Lee och Ilene (2006) tar i sin artikel upp en lekmetod som handlar om 

att vara närvarande med barnen, att läsa in deras känslor och motiv bakom deras lek.  

Lekmetoden kan vara bland annat att hänga på i barnens lek och deras intentioner med 

den, samt att använda sig av olika röstlägen under leken för att skapa engagemang hos 

barnen. Förskolläraren kan även använda barnens fysiska känsel i lekmetoden genom att 

barnen får utforska något med hjälp av sin kropp och sina sinnen i leken. Förskollärare 

bör bli medvetna och lägga märke till enskilda barns lekmönster, analysera dessa 

mönster istället för att avbryta barns lek (a.a.). 

 
3.6.4 AKK i förskolan 

Sandberg och Norling (2014) menar att det finns en del skolor i Sverige som använder 

sig av tecken som stöd. Men oftast finns det endast en eller fåtal pedagoger på förskolan 

som faktiskt kan kommunicera genom denna metod. Det finns brister i 

kompetensutveckling vilket begränsar och försvårar arbetet med barn som är i behov av 

särskilt stöd, när barnets kommunikationen med övriga barn i barngruppen samt andra 

pedagoger på avdelningen blir bristfällig. Däremot finns det förskolor som arbetar med 

teckenstöd med hela barngruppen vilket visade sig ha positiv effekt i arbetet med barn 

som har särskilda behov.  

Det nämns också att vissa förskolor arbetar med stödtecken med hela barngruppen 

vilket visade sig ha en positiv effekt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Barnet 

blev mer inkluderad i barngruppen när de kunde kommunicera med alla på förskolans 

avdelning, pedagoger och övriga barn i barngruppen (a.a.). 

Tisell (2011) skriver om metoden TAKK som står för Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation. Denna metod innebär att vissa ord i meningen 

förtydligas med hjälp av ett tecken som utförs med händerna. Dessa tecken blir ett 

komplement till det talade språket.  

Till skillnad från Sandberg och Norling (2014) skriver Tisell (2011) att tecken som stöd 

är en mycket bra metod att använda sig av om det finns barn som lider av 

språksvårigheter av olika slag. Barn i behov av särskilt stöd och barn som har annat 

modersmål än svenska kan använda sig denna form av kommunikation som ett stöd i 

vardagen, men också för att utveckla sina kunskaper om det vardagliga språket. 

Metoden är viktig för att få barnen att känna sig delaktiga i det som görs och sägs då 

deras uppmärksamhet fångas upp samt att de får en känsla av att de är deltagande i det 

som sker. Speciellt då de själva förstår och kan göra sig förstådda och kommunicera 

med både förskollärare samt de övriga barnen i barngruppen (a.a). 

 

3.7 Sociokulturell teori som teoretiskt ramverk  

Studien genomsyrades av Lev Vygotskijs sociokulturella teori. Säljö (2014) skriver att 

det sociokulturella perspektivet innefattar fyra begrepp som ligger till grund för teorin; 

socialt samspel, mediering, appropiering och den proximala utvecklingszonen.   

 
3.7.1 Socialt samspel 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) och Hwang och Nilsson (2011) 

menar att den sociokulturella teorin (från Lev Vygotskij) bygger på kollektiva och 

sociala processer. En individ utvecklar sin identitet och meningsskapande när en aktiv 

interaktion sker mellan barnet och omgivningen. Det sociala samspelet resulterar i att 

barnet utvecklar sina mentala förmågor.  

Genom den kulturfyllda värld vi lever i skapar barnet sin egen individuella bild av sig 

själv, andra och sin omvärld. Barn gestaltar sin kulturella existens, vilket kan tolkas 

genom att observera och studera samspelen som sker i barnens lek och lärande.   
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3.7.2 Mediering 

Säljö (2014) skriver att Mediering innebär att människor använder sig av verktyg när vi 

lärt oss förstå och börjar agera i vår omvärld. Vygotskij menar att vi använder oss av två 

olika verktyg, språkliga och materiella.  

Ett språkligt verktyg är symboler, ett teckensystem som vi använder oss av för att 

kommunicera och tänka med. Exempel på språkligt verktyg kan vara bokstäver, siffror, 

räknesystem och begrepp av olika slag. Redskapet har en kulturell utveckling, det vill 

säga den har en historia. När en människa tänker eller kommunicerar använder de sig av 

kulturella redskap när de förstår och analyserar omvärlden. 

Språkliga redskap utvecklas inom kultur och gemenskaper, de är inte naturligt 

utformade utan formas av de traditioner som finns. Redskapen kan ändras och utvecklas 

annorlunda beroende på vart i världen man lever i (a.a.). 

Ett exempel på redskap som kan skifta beroende på vart man befinner sig i världen är 

måttsystem (centimeter, inches, miles, m.m.). Men mediering sker även genom fysiska 

redskap, som till exempel spadar för att gräva, tangentbord för att skriva. Inom olika 

yrken används fysiska redskap, vilket kräver kunskap för att kunna hantera redskaper, 

som är kopplat till språklig mediering. En smed måste känna till materials egenskaper 

för att kunna arbeta. En kirurg måste ha anatomiska och vetenskapliga kunskaper om 

kroppen för att kunna utföra operationer. 

Säljö (2014) fortsätter med att många som representerar den sociokulturella traditionen 

menar på att det inte är hållbart att skilja på intellektuell och fysiska redskap. De är 

sammankopplade och är varandras förutsättningar. 

Vygotskij menade vidare på att språket är redskapens redskap. Det är kommunikationen 

med andra människor som ligger till grund för att vi kan uttrycka oss. Vi tar hjälp av de 

språkliga begreppen för att organisera vår omvärld (a.a.). 

 
3.7.3 Appropiering 

Det andra viktiga begreppet inom det sociokulturella perspektivet är Appropiering, 

vilket är ett begrepp som används för att beskriva och förstå lärande. En person blir 

bekant med och lär sig använda kulturella redskap, samt hur man använder mediering i 

vår värld, till exempel cykla, skriva och rita. Mycket av dessa kunskaper får vi i 

vardagen genom andra människor, som exempelvis vardasgsspråket och förstå socialt 

samspel. Mediering i vardagen låter barnet bli bekant med olika kulturella redskap. 

Vygotskij menade att skolan var ett ställe där barn fick möjligheter till att appropiera 

kunskaper som låter de förstå den värld utanför deras egen, det vill säga den värld de 

inte har erfarenhet av. 

 
3.7.4 Den proximala utvecklingszonen 

Ett känt begrepp inom den sociokulturella sektorn är den proximala utvecklingszonen 

som Vygotskij stod bakom. Lärande och utveckling är konstanta pågående processer, 

när människor väl behärskar ett begrepp eller en ny kunskap, är de redan då nära att 

även behärska en ny färdighet. Ett exempel, när ett barn som lärt sig addera ensiffriga 

tal, kan då vara nära att appropiera det som behövs för att kunna addera tvåsiffriga tal. 

När en person befinner sig i utvecklingszonen är denna enligt Vygotskij, mer öppen och 

känslig för instruktion och förklaringar. Det är vid denna stund som läraren eller den 

kompetenta kamraten kan ledsaga den personen till en ny kunskap och kulturella 

redskap. Ett begrepp som faller in under detta område är scaffolding, innebär att person 

använder sig av en mer kunnig för att ta sig vidare i sitt arbete. Den person med mer 

kunskaper ger sitt stöd för att senare låta den avta och försvinna helt när den andra 

personen  behärskar färdigheten (Säljö, 2014). 
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4 Metod 
Under detta avsnitt presenteras och motiveras den metod som användes till 

undersökningen. Studien använde sig av en kvalitativ forskningsmetod genom 

semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare i sydöstra Sverige, där en av 

intervjuerna var en parintervju. Studien tog sin utgångspunkt ur en fenomenografisk 

tolkning, vilket innebär att människors upplevelser av sin individuella verklighet och 

tillvaro hamnar i fokus för den tolkning som sker. Detta avsnitt fokuserar även på etiska 

överväganden som studien tog hänsyn till.  

4.1 Kvalitativ metod 

Som tidigare nämnt i avsnittets inledning användes en kvalitativ metod till studiens 

undersökning. Larsson (1986) beskriver metoden som ett sätt att karaktärisera något och 

hur man gestaltar det. Kvalitet som ett vardagsbegrepp innebär att något är bra eller 

värdefullt på något sätt. En kvalitativ metod har en annan betydelse, det vill säga en 

beskrivning av egenskaperna hos något, hur något är utformat. I ordboken definieras 

ordet kvalitet (lat. qualitas fr. qualite) är beskaffenhet; egenskap; sort (af handelsvara). 

Ett kvalitativt arbetssätt är därför unik på sitt sätt att man strävar efter att karaktärisera, 

och gestalta något. Metoden är således systematiserad kunskap om hur man går tillväga 

när något ska gestaltas (a.a.)  

4.2 Intervju som datainsamlingsmetod 

Enligt Denscombe (2016) är intervjuer bra att använda sig av om studien bygger på 

uppfattningar kring ett område. Denna studie undersökte hur förskollärare beskrev att de 

bemöter barn i behov av särskilt stöd, därav blir förskollärarnas uppfattningar den 

centrala delen i intervjun. Under intervjun hade förskollärarna möjlighet att uttrycka 

sina egna åsikter och tankar kring ämnet, vilket ger ett berikande material för 

dataanalysen. Det ger även möjlighet för den som gör studien att utveckla sina egna 

idéer kring det valda området.  

Denscombe (2016) menar även att intervju som metod är enkel att använda sig av då det 

inte behövs mycket material utan oftast bara en inspelningsapparat av något slag. 

Semistrukturerade intervjuer följer de planerade frågorna som ska ställas, men att 

intervjun fortfarande är flexibel; frågorna kan ställas i annan följd än tänkt, och svaren 

från den intervjuade kan bli mer utvecklade med till exempel tankar och idéer. 

Personliga intervjuer är enklare att planera och genomföra än gruppintervjuer, då datum 

och tid bestäms mellan den som intervjuar och den som ska intervjuas. Personliga 

intervjuer gagnar även arbetet då datan kommer från en källa, vilket gör det enklare att 

hitta den centrala delen i intervjun, och på så sätt underlättas den analys som ska 

genomföras (a.a.) 
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4.3 Urval 
4.3.1 Bekvämlighetsurval 

I denna studie användes bekvämlighetsurval för att underlätta undersökningen, då det i 

detta fall var svårt att hitta förskollärare som ville eller hade tid till att bli intervjuade. 

Denscombe (2016) menar att begreppet bekvämlighetsural grundar sig i forskarens 

bekvämlighet, det som finns nära och lätt till hands. Det är sannolikt att denna form av 

urval är vanligt bland forskare, då en forskares resurser (tid och pengar) är begränsade. 

 
4.3.2 Explorativa urval 

Denscombe (2016) skriver om explorativa urval, vilket innebär att svar som 

frammkommer i en intervju med hjälp av intervjufrågorna, kan belysa och berika det 

område som undersöks. Explorativa urval är väl fungerande vid en kvalitativ studie, och 

används ofta när undersökningen görs med en liten del av befolkningen för att 

synliggöra likheter och skillnader kring enskilda individers tankar.   

Denna studie tog hjälp av explorativa urval för att besvara de forskningsfrågor som 

studien utgick från. I undersökningen intervjuades 4 förskollärare varav en av 

intervjuerna var en parintervju, för att synliggöra likheter och skillnader hur de bemöter 

barn med särskilda behov, samt vilka metoder de eventuellt använder sig av.  

 
4.3.3 Icke sannolikhetsurval 

Denscombe (2016) tar även upp hur arbetet kring urval ska gå tillväga när det väljs och 

det som passar studiens syfte bäst är icke sannolikhetsurval. Vilket innebär att forskarna 

anser att de någon gång under urvalsprocessen har rätt att själva bestämma vilka som 

exempelvis bör intervjuas, då de anser att de inte kan låta slumpen avgöra. Just denna 

aspekt är viktig i denna studie då metoden som användes i arbetet är kvalitativ, vilket 

innebär att begränsning kring vilka som ska intervjuas är viktigt för att transkribering 

och analys av data inte ska bli alltför påfrestande och svår (a.a.) 

 

4.4 Genomförande 

Innan informanterna kontaktades skapades dokument för reflektionsunderlag, 

intervjufrågor och forskningsetiska principer. Reflektionsunderlaget byggdes på tre 

exempel med enskilda barn som var i behov av särskilt stöd, men som hade olika 

förutsättningar. I kinge (2014) hittades ett exempel om Carl, med en psykisk 

funktionsnedsättning, medan i Björck-Åkesson (2014) hittades två andra exempel varav 

ena är Erik med en fysisk funktionsnedsättning och den andra är Emma som inte har en 

tydlig diagnos men har ändå behov av särskilt stöd (gråzon).  

Informanterna kontaktades därefter via email med en förfrågan om att delta i denna 

undersökning. Om de ville delta fick de ytterligare ett mail med förslag på datum och 

tider. Intervjufrågor, reflektionsunderlaget, och de fyra forskningsetiska principer 

bifogades som tre filer. De ombads att läsa igenom dokumenten innan intervjun tog 

rum, och fundera över reflektionsunderlaget.  

En utvecklad beskrivning av reflektionsunderlaget finns med i denna studie under 

bilagor. Varje intervjutillfälle tog plats på respektive förskola i ett avskilt rum från övrig 

personal och barn. Informanterna fick möjlighet att läsa igenom de fyra forskningsetiska 

principerna ännu en gång, samt informerade om att ljudupptagningen enbart skulle 

användas till studien och ingen annan skulle få tillgång till den. Förskollärarna berättade 

hur de uppfattade varje exempel och hur de skulle ha bemött barnet om situationen hade 

uppstått på deras egna avdelningar. Varje intervju tog 30-45 minuter, då innefattade det 

även ett allmänt samtal för att lätta upp stämningen.    
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4.5 Fenomenografisk tolkning 
Larsson (1986) och Kihlström (2007) menar att en fenomenografisk tolkningsmetod 

bygger hur människor upplever sin omvärld, och är inte intresserad av huruvida det är 

sant eller falskt utan snarare hur något framstår för olika människor. En 

fenomenografisk studie innebär att finna variationer och samla in personers olika svar, 

upplevelser, och erfarenheter av verkligheten.  

Denna studie berörde förskollärares upplevelser vid deras bemötande av barn i behov av 

särskilt stöd. Även om det framkom olika arbetssätt och metoder i denna undersökning, 

grundar sig deras val i upplevelser med barnet. Med andra ord ligger förskollärarnas 

upplevelser till grund för de åtgärder som tas.  

Fenomenografi är empirisk då den strävar efter att analysera och beskriva utsagor från 

personer vid intervjuer. Analysen blir således en beskrivning av hur personer faktiskt 

upplever sin omvärld.  

Khilström (2007) menar även att en fenomenografisk tolkning innefattar informantens 

tankar och upplevelser kring det specifika ämnet i studien. Vilket innebär att 

erfarenheter kan kopplas till både teori och praktik för att förstå en persons tankar och 

upplevelser om omvärlden. En fenomenografisk analys går ut på att läsa den insamlade 

datan flera gånger, för att synliggöra likheter och skillnader i intervjuobjektens svar.  

Något som är viktigt under analysens gång är att fokusera på vad individerna berättar 

samt förstå vad de verkligen menar med det, och varför det kan skilja sig mellan de 

olika informanternas utsagor. Resultatet som framkom genom denna tolkning 

tematiserades sedan, vilket var främst efter variationen i de svar om framkom i 

undersökningen (a.a.). 

 

4.6 Bearbetning av data 

Som nämns i stycket ovan utgick studien från en fenomenografisk tolkning. Efter 

transkribering undersöktes svaren flera gånger med ett fenomenografiskt tolkningsfilter 

och på så sätt synliggjordes likheter och skillnades i varje informants svar.  

Denscombe (2016) skriver att man med hjälp av kodning länkar ihop databitar till en idé 

som senare används i analysen. Oavsett om det är intervjuutskrifter, fältanteckningar 

eller dokument, måste databitarna kodas till antingen enstaka ord eller hela meningar.  

I denna studie användes enstaka ord och korta fraser som upprepade sig i 

undersökningen. Vid svar som hade liknande kontext, hittades nyckelord som 

markerades i en färg och kursivlades. På detta sätt bildades olika mönster som sedan 

kunde placeras i olika temat/kategorier. Nästa steg efter kodning forstätter Denscombe 

(2016) med kategorisering. Koderna som i detta fall är färgkoder, ska nu samlas under 

kategorier som även kallas paraplybegrepp, där ett antal specifika koder placeras. Ett 

bra exempel är kategorin ”träd” vilket innefattar många olika sorters träd så som ek, 

björk, al, asp etc. Det blir forskarens utmaning att sammanfoga koderna för att sedan 

sätta de under passande kategorier. Studien använde sig av sina färgkoder och placerade 

de under relevanta rubriker/teman. Undersökningens resultat redovisades genom att 

varje tema/kategori innehåller relevanta blockcitat (koder) som faller under ett tema 

(paraplybegrepp), här kan läsaren se ett mönster i informanternas svar då de använde 

lika eller snarlika begrepp (nyckelbegrepp).  

 

4.7 Validitet och Reliabilitet 

En studie bedömns bland annat utifrån två begrepp, validitet och reliabilitet. Begreppen 

tydliggörs i detta avsnitt. Huruvida denna studie förhåller sig till dessa begrepp 

diskuteras under metoddiskussion. 
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4.7.1 Validitet 

För att avgöra om en studie är giltig (eng. valid) det vill säga om forskningen står på 

stadig grund och är bärande i ett ämne. Validitet är ofta knuten till påståenden eller 

personers utsagor, huruvida de är valida eller inte. Ett eller fler påstående ska ha intern 

koherens med forskarens och verklighetens slutsatser. Påståenden som är 

sammanknutna är koherenta, de motsäger inte varandra. Det finns allmänna kriterier för 

att en forskning ska vara valid. Det råder olika åsikter om huruvida dessa 

validitetskriterier är användbara då vissa forskare i socialvetenskap anser att en 

människas upplevelser och konstruktioner gör det svårt att få fram kunskap om 

verklighetens egenskaper.Tre av dessa validitetskriterier är att studiens resultat ska vara 

trovärdig (credibility), att de är tillförlitliga (dependibility), samt att de ska vara 

bekräftelsebara (confirmability). Dessa kriterier innehåller två aspekter. En aspekt är att 

studien ska vara genomförd på ett korrekt och bra sätt. Den andra aspekten gäller hur 

resultatet stämmer överens med vad forskaren och lekmän anser är rimligt att tro på. Ett 

fjärde kriterium är intern koherens, som nämns längre upp i texten. Där avgörs 

forskningens validitet utifrån hur förenlig (koherent) forskningens resonemang och 

slutsatser är (Allwood och Erikson, 2010). 

 
4.7.2 Reliabilitet (Pålitlighet) 

En kvalitativ undersökning kan bedöma sin reliabilitet utifrån hur pålitlig/tillförlitlig 

den är, det vill säga om en annan forskares resultat blir densamma/liknande inom 

samma område. Men även här finns det svårigheter i en kvalitativ studies reliabilitet. 

Det är i princip omöjligt att avgöra en studies forskningskvalité, på grund av att andra 

forskare inte kan upprepa forskningen på det sätt ett experiment kan. Det är i praktiken 

omöjligt att kopiera en social inramning, då allt förändras med tidens gång. Dessutom 

tenderar forskaren att bli nära involverad i sin studie, och sannolikheten att en annan 

forskare kommer fram till identisk data, är liten (Denscombe, 2016).  
 

4.8 Etiska aspekter 
Studien tog hänsyn till vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer, för att 

upprätthålla en god forskningsed; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det bör beaktas att vetenskapsrådet (2017) 

har med sin reviderade upplaga lagt till nya begrepp som forskare ska ta hänsyn till i sin 

forskning när de genomför undersökningar; sekretess, tystnadsplikt, anonymitet, och 

integritet. Denna studie använde sig dock av de äldre begreppen innan revideringen, på 

grund av tidigare bekantskap med dessa begrepp, vilket underlättade arbetet med 

studien.  

 
4.8.1 Informationskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär informationskravet att forskaren ska informera 

alla som medverkar i studien om syftet med studien. Redan vid första kontakt med 

informanterna gavs en tydlig information ut vad studien gällde, med både intervjufrågor 

och samtalsunderlag.   

 
4.8.2 Samtyckeskravet 

Här uttrycker sig Vetenskapsrådet (2002) att de förskollärare som är med i studien har 

själva rätt att bestämma om de vill vara med i studien eller inte. Det innebär att forskare 

måste respektera deras val även om det skulle innebära att de avbryter deras medverkan 

under tiden studien genomförs. Under intervjuerna klargjordes det att informanterna 

hade möjlighet att avbryta sin medverkan närsomhelst. 
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4.8.3 Konfidentialitetskravet 

Vetenskapsrådet (2002) menar på att forskarna i studien ska se till att informera 

förskollärarna om att ingen del av deras identitet ska komma i fel händer, vilket innebär 

att materialet kring vem det är som intervjuas hålls privat och mellan forskarna själva. 

Allt material som framkom i undersökningen förvarades på en plats där ingen annan 

kom åt uppgifterna, samt att deras riktiga namn ersattes och benämndes med fiktiva 

namn.  

 
4.8.4 Nyttjandekravet 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att nyttjandekravet innebär att den information som 

utges kring en person; förskollärare, barn eller elever, inte får användas till något annat 

än för studiens syfte. Informanterna fick information om att all information som utges 

enbart används för studiens syfte, och inget annat. De fick denna information redan vid 

första kontakt men ytterligare ännu en gång vid intervjusamtalet. 
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5 Resultat 
Under detta avsnitt redovisas resultatet av den undersökning som genomfördes för att 

besvara studiens forskningsfråga 

 

• Hur beskriver förskollärare att de bemöter barn i behov av särskilt stöd i 

förskolans verksamhet? 

 

Resultatet innehåller citat från de fyra informanterna i löpande text. Avsnittet redovisar 

de svar som gavs om de tre olika exempel som intervjun utgick från, men även deras 

svar på enskilda intervjufrågor spaltas upp här. Resultatet innehåller blockcitat då större 

delen av varje svar var essentiell för studiens fenomenografiska tolkning. Denna 

tolkning gör det möjligt att synliggöra likheter och skillnader i de svar som objekten ger 

i intervjun. För att underlätta studiens resultat och analys användes kategorier/teman 

som redovisas i detta avsnitt genom rubriker. Varje citat har begrepp eller kortare fraser 

som är kursiverade, dessa är nyckelbegrepp som studien använde sig av för att kunna 

placera svaren under relevanta teman då de var snarlika. 

 

5.1 Exempel 1: Erik med ryggmärgsbråck 
Detta exempel från Björck-Åkesson (2014) är om en pojke som inte har samma fysiska 

förutsättningar som sina kamrater på sin avdelning då han har ryggmärgsbråck. 

Informanterna fick fundera över hur de själva/arbetslaget skulle hanterat situationen.  

 
Fysisk närvaro 

Samtliga informanter menade att en vuxen bör på ett eller annat sätt vara fysiskt 

närvarande vid pojken för att kunna ha en bra överblick och veta när barnet behöver 

fysiskt stöd eller hjälp in i lekar med andra barn. Informanterna använde sig av begrepp 

som nära, leda, hjälpa, tillsammans 

 
Det kanske alltid borde vara en vuxen som är nära. Inte att vi liksom står jätte-tätt 

intill honom men ändå liksom har ögonen och ser det som sker.  

Och hur leken ser ut. – Förskollärare 1  
 

Är det så att han känner att ”oj nu sprang de iväg här, så kanske man får hjälpa 

honom och leda in honom i en annan lek. – Förskollärare 2 

 

Det behöver vara någon nära honom, hela tiden. – Förskollärare 3 

 
Då kan man göra andra lekar tillsammans med Erik och några andra barn. 

 –Förskollärare 4 

 
Hjälpmedel som metod 

Informanterna tryckte på att barnet behöver en anpassad miljö där trösklar tas bort och 

fysiska hjälpmedel tillsätts, till exempel gåstol och vagn för att underlätta vid bland 

annat utflykter. En av informanterna nämnde att barnet inte hade något hjälpmedel, men 

förklarade inte vidare i frågan om det kunde inskaffas. I detta tema finns begrepp som 

hjälpmedel, anpassa. 
 

Om det är att cykla eller spela fotboll som han kanske inte kan vara med på, är lite 

svårare för oss, för han har ju inget hjälpmedel i förskolan. Ingen rullstol eller så, 

utan han tar sig runt själv – Förskollärare 2 
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Man får se till att miljön blir anpassad. Han kan ha en gåstol. Och tänker på 

trösklar […] Man får anpassa aktiviteter som gör att han också kan vara med. Om 

man går på utflykt kanske man kan ta med en vagn som han kan åka i, för att känna 

delaktighet. – Förskollärare 3 
 

Här skulle vi få hjälp med hjälpmedel, alltså fysiska hjälpmedel så att han kan vara 

med att leka. Och kan vara med i de aktiviteter vi har. - Förskollärare 4 
 

Kommunikation med vårdnadshavare 

Informanterna menade att förskolan kan nyttja samarbetet och kommunikationen med 

vårdnadshavare och hemmet, för att hjälpa barnets samspel med andra barn på 

förskolan. Kontakten med vårdnadshavare låter även förskollärare få insikt i hur barnet 

är i sin hemmamiljö gentemot hur barnet är i förskolans miljö. Begrepp som 

informanterna använde sig av var föräldrarna, hemmet, hemma 
 

Dialog med föräldrarna är viktigt, att man får veta lite hur det är hemma också  

- Förskollärare 3 

 
Barn som haft lite svårt att komma in i gruppen, där vi har tagit kontakt med alla 

föräldrarna där man ser att barnet möjligtvis skulle kunna leka efter förskolan.  

Man kan ta hjälp från hemmet och på det sättet får leka - Förskollärare 4 

 

Förskollärarens förhållningssätt 

Förskollärarna berättade att de tar hänsyn till alla barns lika värde och de arbetar efter 

jämställdhet. Det framgick ändå i undersökningen att det finns siutationer där 

utanförskap sker även om förskollärarna försöker undvika detta i största mån det går. 

Här använde sig informanterna fraser som alla barns lika värde, och jämlik och 

jämnstäld förskola 

 
Där det blir det ju en form av utanförskap även om man inte vill det (…) men att 

man måste tänka på, är alla barns lika värde, att han ändå är en person med sina 

svårigheter så måste man kunna se att han klickar och har kompisar.  

– Förskollärare 2 
 

Men det är en självklarhet att Erik ska få vara med i allting som vi gör för vi har ju 

en jämlik och jämställd förskola liksom där alla barn ska få vara med på sina 

villkor. – Förskollärare 4 

 

5.2 Exempel 2: Emma med språksvårigheter 
Detta exempel från Björck-Åkesson (2014) inbegriper en flicka som anses blyg och 

sällan tar kontakt med andra barn. Hon har språksvårigheter och när hon leker med 

yngre barn hamnar hon ofta i konflikt vilket resulterar i att hon drar sig undan. 

 
Hjälpmedel som metod 

Majoriteten av informanterna berättade att de använder sig mycket av bilder, tecken 

som stöd, konkreta material. Dessutom att som förskollärare ska ”lyssna” på barnens 

kroppspråk som en del av kommunikationen, om det finns barn i gruppen som de 

upplever har språksvårigheter.  

 
Får med kroppsspråket visa, när de inte har hela ordförrådet och ordförståelse […] 

Vi skapade sagolådor som man jobbade med under en längre tid. Det kunde vara 



  
 

16 

Pippi, det kunde vara bu och bä, då hade man stöttnings material konkret i sagan  

 – Förskollärare 2  

 
Men ett barn som inte förstår ”hämta en penna” Då får vi gå och hämta och visa 

”en penna”. Vi använder oss mycket av bilder här [...] Vi brukar gå ifrån till ett 

mindre rum där en pedagog och ett barn (med språksvårighet) sitter och läser en 

lättare bok. Där vi kan benämna saker och ting ”äpple, matta, bok” så att barnet får 

upprepa.  – Förskollärare 1 

 
Att man hittar ett sätt att kommunicera på, man får testa sig fram lite. Och då kan 

det ju vara tecken som stöd. TAKK är ju väldigt bra, och då att man kanske med 

hela gruppen, så att även hon får kontakt med de andra barnen, så de också kan 

teckna till henne. Sen är det även bildstöd […] Vi har haft som en liten nyckelring 

med massor av små bilder […] Och jag visar ”att nu ska vi gå till toaletten” och så 

går vi (tecknar ”att gå”). Att man är väldigt konkret i allt man gör  

– Förskollärare 3 

 

En följdfråga ställdes till förskollärare 3, om denne arbetar med TAKK i nuläget och om 

hon kunde se att hela barngruppen tog åt sig av metoden. Hon svarade att hon använde 

det allmänt i samlingar men inte hela tiden. När hon arbetade med en pojke med Down 

syndrom användes det konstant. 

 
Vi hade bilder på toaletten till exempel, tvätta, torka. För honom och även de andra 

barnen. Då var hela avdelningen med tecken, skor, att gå ut, äpple, hela tiden. […] 

” Ja, ja, ja de älskade det!  De tycker det är jätteroligt. Då kunde vi bara ”nu säger 

vi ingenting nu tecknar vi bara, kan du ge mig smörgås (tecken) med smör (tecken) 

och ost (tecken), mjölk och vatten”. Det är spännande att inte använda rösten och 

istället tecken. – Förskollärare 3 

 

Att finnas där som hjälp och stöd 

Undersökningen visade att förskollärarna försöker finnas där som stöd och stöttning för 

barnet, vara närvarande och hjälpa ett barn som har svårt att komma in i lekar. I 

undersökningen framkom det att förskollärare kan använda sig av talet som stöttning 

genom att uppmuntra barnet. Informanterna använde sig av begreppen hjälpa/hjälper, in 

i lekar/in i leken.  

 
Man är en vuxen kvar där sen men att man håller lite avstånd. Se lite vad som 

händer, hjälper till lite ibland, lägger till några ord “så spännande det där verkar” 

“Åh vad tyckte du om det Emma” eller har Emma visat en lek innan tillsammans 

med andra barn, hur kan man leka den här leken, och sen kan man erbjuda dem att 

leka  den leken. – Förskollärare 4 

 

Att man försöker hjälpa de in i lekar – Förskollärare 2 

 

Hamnar ofta i konflikter, att man hela tiden måste försöka vara nära med att stötta 

och att hjälpa till. Att hjälpa henne i leken då med de andra barnen 

– Förskollärare 3 

 

 

 

Anpassning 

Det framkom även i undersökningen att en bra lekmiljö är betydelsefull för både 

barngruppen som helhet men även för barnet som har svårt att komma in i lekar. 
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Förskollärare kan även dela upp barngruppen för att få mindre antal barn vid en 

aktivitet för att anpassa och underlätta för barnet som har svårigheter.  

 
Hur man organiserar lek i förskolan är otroligt viktigt i kontakten med sina 

kompisar. Det finns stunder för lekarna där man inte är så många. Till exempel har 

man haft en aktivitet och sen så kanske man har delat upp sig i grupper. Har du en 

bra lekmiljö inne så organiserar du utefter det som barnen är intresserade av så 

kommer det naturligt bli att man hänger med i leken – Förskollärare 4 

 

5.3 Exempel 3: Carl med ett utåtagerande beteendemönster 
Den tredje och sista är från Kinge (2014) vilket är om en pojke som delvis är stämplad 

som besvärlig av de andra barnen och vuxna, då han har ett våldsamt temperament och 

råkar ofta i konflikt med andra barn och vuxna. Men han är trevlig och lugn på tu man 

hand. 

 
Kartläggning och handledning av specialpedagog 

Undersökningens resultat visade att förskollärare i en situation som med exempel tre, 

skulle vilja ha handledning och konkret hjälp av en specialpedagog, samt kartläggning 

för att kunna hjälpa barnet. Under detta tema finns begrepp som kartläggning, 

handledning, konkret och professionell hjälp, specialpedagog, instanser. 

 
Här behövs det både handledning och konkret hjälp […] ta kontakt med instanser, 

alltså kartlägga och ser vad man verkligen behöver. Här skulle jag känna ”här 

behöver jag hjälp”, professionell hjälp med en specialpedagog – Förskollärare 3 

 

Förskollärare 2 berättar att detta exempel stämmer mycket in på en pojke som hon har i 

barngruppen. Hon svarar utifrån vilka åtgärder och val arbetslaget har gjort.  

 
Han har uppmärksamhet och koncentrationsproblem men när vi jobbar i temat och 

är inne kanske åtta till tio barn på två pedagoger så är han jätteintresserad (…) Vi 

har börjat skriva kartläggning på honom nu – Förskollärare 2 

 

Förskollärare 1 berättar att man använder kartläggning som metod, som en hjälp att 

uppmärksamma barnet och se sådant man inte gör annars. 
 

Kartläggning är ju till för oss. Man ser det helt med andra ögon. ”Aha! Ja men det 

är precis så det är”. Men om jag bara går runt och tänker på det när jag ser när han 

gör någonting och tänker ”ah ja men han är ju sån” 

 – Förskollärare 1 

 

Förskollärare 1 i gruppintervjun tryckte på att dem inte är några specialpedagoger utan 

förskollärare, och att specialpedagoger behöver vara mer integrerad i barngruppen. 

 
Plus att vi är inga specialpedagoger, det är viktigt att tänka på [...] de här som 

kommer ut som specialpedagoger, sitter och handleder oss. Det borde vara mer att 

de är ute i verksamheten och verkligen såg barnet. Vara med barnet, för det är inte 

samma sak att få handledning vid ett skrivbord, det är det inte – Förskollärare 1 

 

 
Fysisk närvaro och stöd 

Förskollärare 2 har tidigare erfarenhet om ett liknande fall, hon beskrev hur arbetslaget 

hanterade svåra situationer.  
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Han får utbrott när vi haft samling och ska gå ut så ”okej, vi säger till dig om fem 

minuter, gör färdigt så går vi ut med de andra, sen hämtar vi dig”. Då kan han säga 

”okej”, bara han vet vad han ska göra och bara han vet att han får den här chansen 

att avsluta och komma ikapp själv (...) Han behöver hjälp in i lekar – 

Förskollärare 2 

 

Förskollärare 3 berättade mycket om att som förskollärare vara ett stöd, och uppmuntra 

barnet för att bättra på självförtroendet.  

 
Behöver stöd hela tiden. Här måste det ju vara någon som är bredvid hela tiden 

känner jag (…) Och givetvis vad han klarar av och verkligen försöker uppmuntra 

de bitarna. Hans självförtroende blir ju inte så bra, att hela tiden misslyckas. Det 

gäller att hitta strategier för att han ska lyckas (…) Fokusera på vad han vill och 

vad han tycker om och utgå från det.– Förskollärare 3 

 

Han behöver mycket vuxenstöd. Jag tänkte mycket på det här med positiv och 

negativ beröring, att vi berör barnen på olika sätt. Där tänker jag att det är 

jätteviktigt hur man som förskollärare arbetar – Förskollärare 4 

 

5.4 Bemötande av barn i behov av särskilt stöd 

Den ena förskolläraren berättade hur man kan bemöta barn som är i behov av särskilt 

stöd genom anpassningar och metoder etc, men att man utöver det ska bemöta barnet 

som alla andra. Den andra förskolläraren svarade med att hon tycker det är svårt att veta 

vem som är berättigad extra stöd, och att behov och särskilt stöd är två  olika begrepp 

som varje enskild förskollärare måste göra  en bedömning för att veta vad som behövs. 

 
Man får utgå från vad barnet behöver. Kanske behöver man jobba i mindre 

grupper, en person som är nära hela tiden. Tecken och bilder […] fixa iordning i 

miljön, om någon behöver sitta i rullstol. Att vi kollegor har ett förhållningssätt 

som är likadant. Väldigt viktigt att vi vet hur vi ska bemöta barnet, så vi inte gör 

olika. Bra om man får handledning av någon […] Att man inte drar sig för att ta 

hjälp när man behöver […] Annars får man försöka bemöta barnet precis som alla 

andra barn – Förskollärare 3 
 

Det är så olika vad som är särskilt stöd och vad som är behov. Det handlar om en 

bedömning som varje förskollärare gör, och att det är det som är dilemmat. Vem är 

det som bestämmer att du är i behov av särskilt stöd och vad är ett särskilt stöd. Är 

det bara det att du behöver ha en vuxen bredvid dig i samlings situationer? Är det 

att ha ett behov av särskilt stöd? Eller är det när du behöver hjälp utifrån?   

– Förskollärare 4 
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6 Analys av resultat 
Avsnittet presenterar den resultatanalys som gjordes av föregående kapitel, där analysen 

utgick från Lev Vygotskijs sociokulturella teori. Analysen håller sig till den struktur 

som finns under resultatdelen, det vill säga avsnittet använder sig av teman som 

presenterar varje analyserad del. Detta för att det ska finnas ett konsekvent mönster i 

arbetet som gör det tydligt för den som läser. I detta kapitel analyserades förskollärarnas 

svar gentemot den sociokulturella teorin. Här synliggjordes även den fenomenografiska 

tolkning som studien gjorde, då det är förskollärarnas upplevelser och erfarenheter som 

sattes i fokus, inte en saklig sanning med fakta om hur något faktiskt är.   

 

6.1 Närvaro, stöd och anpassning 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) menar att den sociokulturella teori 

bygger på sociala samspel med andra människor och omgivningen. Resultatet i 

undersökningen visade att samtliga intervjuade förskollärare upplevde att ett barn med 

särskilda behov behöver stöd, inte bara fysiskt utan även ett mentalt stöd för att kunna ta 

sig in i leken med andra kamrater. Ett barn med fysiska och kognitiva svårigheter kan 

möjligen behöva mer än fysiskt stöd av vuxna, de behöver förståelse från andra att vissa 

aktiviteter är svårare för barnet att vara med på. Ett barn med svårigheter behöver inte 

bara stöd och förståelse, det är viktigt för barnets självförtroende och självkänsla att få 

vara med i anpassade aktiviteter utifrån barnets egen förmåga.  

Därför kan barn med svårigheter behöva hjälp med att få in en fot i det sociala 

samspelet som Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) skriver om. Det är 

där förskolläraren kommer in som ett hjälpmedel.  

 

6.2 Hjälpmedel och metoder 

Som Hwang och Nilsson (2011) skriver, utgår den sociokulturella teorin från att språket 

är essentiellt för barnets lärande och utveckling. Det är genom kommunikation som 

upplevelser förmedlas och relationer knyts, vilket leder till barnets utveckling.  

I resultatet framkom det att förskollärare använder sig av olika sätt för att kommunicera 

med barn som är i behov av särskilt stöd, då de upplevde att alternativa metoder 

gynnade barnens utveckling, istället för att använda det talade språket. Det talade 

språket är inte den enda form av kommunikation som finns, det kan till exempl vara 

symboler, bilder, tecken med hjälp av händerna, kroppsspråk, minspel och gester. Ett 

barn med särskilda behov som inte kan kommunicera med det talade språket, medierar 

med alternativa metoder istället för att få fram tankar och upplevelser till barn och 

vuxna. Säljö (2014) tydliggör att mediering innefattar språkliga och materiella redskap 

för att samspela med omvärlden. 

 

6.3 Förskollärarens förhållningssätt och hemmets roll 

I läroplanen finns det tydliga mål om jämställdhet och alla barns lika värde. När en 

pedagog förhåller sig till dessa mål och agerar ut dem i verksamheten upplever jag att 

det även syns hos barnen. I studiens resultat framkom det att även om förskollärare vill 

undvika utanförskap, riskerar barn med behov av särskilt stöd att ändå hamna där.  

Som tidigare nämnt menar Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) att Lev 

Vygotskijs teori, har sin grund i kollektiva och sociala processer, där barnet utvecklar 

sina mentala förmågor i takt med att denne interagerar med omgivningen. När 

förskollärare och hemmet har liknande värderingar kan barngruppen spegla detta 

förhållningssätt, och appropiera kunskaper som de möter vardagligen, både vuxnas men 

även andra barns förhållningssätt. På detta sätt blir inkludering och acceptans en 
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naturlig del för barnen i verksamheten. Barn i behov av särskilt stöd kan då bli mer 

inkluderade i övriga barngruppen.  

 

6.4 Kartläggning som metod och handledning av specialpedagog 

Utifrån en fenomenografisk tolkning av resultatet upplevde förskollärarna att 

kartläggning används som ett sätt att förstå barnet på djupet, vilka behov barnet har och 

hur arbetslaget kan använda sig av dessa kunskaper för att möjliggöra barnets 

utveckling. Säljö (2014) skriver om hur barn ständigt befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen. Ett barn som lärt sig behärska en kunskap är inte långt från att lära 

sig ytterligare kunskaper. I resultatet framkom det att förskollärarna kan använda sig av 

kartläggning som metod för att hjälpa det barn som är i behov av särskilt stöd. 

Förskollärare kan genom information om vilka kunskaper barnet har, anpassa lärandet 

för att uppmuntra barnet vidare i sin proximala utvecklingszon, och mot nya kunskaper. 

Jag uppfattar resultatet som att barn i behov av särskilt stöd kan i olika sammanhang ta 

hjälp av förskollärare, eller att förskollärare aktivt skapar situationer där de hjälper 

barnet för att appropiera ny kunskap genom att ta ytterligare steg i sin proximala 

utvecklingszon. Specialpedagogen kan ge förskollärare rådgivning gällande 

kartläggning, men även hur de bör bemöta barnet på bästa sätt för utveckling och 

lärande. 
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7 Diskussion 
I det avslutande kapitlet presentas metoddiskussion, resultat, analys och den 

sociokulturella teorin, gentemot den forskning som redan finns; hur resultatet förhåller 

sig till den tidigare forskningen. Här presenteras även i vilken utsträckning 

forskningsfrågan har besvarats. Det kommer även finnas ett mindre stycke om hur och 

varför forskningen kan drivas vidare. Avsnittet håller sig till den tydliga struktur som 

används i resultat och analys, för att underlätta läsning.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Under denna rubrik presenteras en diskussion om metodvalet till denna studie. 

Diskussionen tar upp såväl positiva som negativa aspekter med metoden samt hur 

datainsamlingen kunde ha gjorts på ett annat sätt och om resultatet då skulle blivit 

annorlunda. 

 
7.1.1 För- och nackdelar 

Intervjuerna gav informanterna möjlighet att uttrycka sina tankar och erfarenheter, 

vilket i sin tur var syftet med studien. Denscombe (2016) menar att intervju som metod 

underlättar för forskaren då det enbart krävs en enklare utrustning. Det som behövs och 

användes till studiens intervjuer var ljudinspelning och dator där underlaget till 

intervjun fanns.  

Även om denna metod fokuserar på tankar och erfarenheter kan varje intervjus 

utförande påverka resultatet, då forskaren kan göra omedvetna förändringar vid varje 

möte med intervjudeltagarna. Om undersökningen hade utgått från enkäter hade 

forskaren inte påverkat svaren, men på det sättet riskerar svaren att inte bli utvecklade i 

den omfattning som de kan bli vid en personlig intervju.  

Hade studien istället använt sig av en metod med observationer kunde resultatet sett helt 

annorlunda ut. Men för att kunna använda sig av observationer förutsätts att det uppstår 

situationer som passar för studiens syfte, vilket är svårt att förutse i förväg. Dessutom 

menar Denscombe (2016) att en observationsstudie kan vara svår att utföra på grund av 

att den som observerar riskerar att påverka den naturliga miljön som finns. För att 

konkretisera detta kan det exempelvis vara någon som ska observera en barngrupp i fri 

lek, men barnen kanske har större fokus på den som sitter passiv och skriver, än fokus 

på sin egen lek, därav blir observatören en omedveten störning.  

Innan intervjun tog plats skickades intervjufrågorna samt reflektionsunderlag ut. 

Fördelen med detta är att deltagarna fick ordentlig tid på sig att reflektera sina svar. 

Nackdelen med denna form av förberedelse skulle kunna vara att förskolläraren kan 

planera ut svar som anses passande för studiens syfte, vilket i sin tur kan ge ett felaktigt 

resultat och därav påverka studiens validitet och reliabilitet.  

 
7.1.2 Validitet och reliabilitet 

Studien grundade sig mycket i upplevelser och individuella uppfattningar, där det inte 

finns rätt eller fel utan det är hur något framstår för en person. Däremot finns det 

möjlighet att urskilja mönster i informanternas svar i intervjun som påvisar hur något 

oftast upplevs bland en viss grupp av individer, i detta fall var målgruppen förskollärare. 

Studien har relativt god reliabilitet då undersökningens resultat visade att förskollärarna 

upplevde bemötandet av barn med särskilda behov på ett liknande sätt, och de valde 

liknande verktyg i arbetet med dessa barn. Genom personliga intervjuer kunde studien 

till stor del kopplas till den tidigare forskning som redan gjorts i området. 

Undersökningen är gjord med fyra förskollärare i sydöstra Sverige vilket inte talar för 

majoriteten av landets förskollärars upplevelser av barn i behov av särskilt stöd. Därför 
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kan inte studien ta slutsatsen att alla förskollärare upplever ämnet på ett likadant sätt. 

Men studien har en viss trovärdighet då resultatet visade att det finns ett mönster i 

informanternas svar som är koherenta med varandra.  

 

 

7.2 Arbetssätt, hjälpmedel och metoder 

 
TAKK och GAKK 

Undersökningens resultat visar att tecken som stöd och bildstöd används i viss 

utsträckning, när barn i behov av stöd finns i barngruppen. I analysen framkom det att 

kommunikation är en bärande del i barns utveckling. Det engelska uttrycket 

”Communication is key” passar väl in i den sociokulturella teorin, då det i analysen 

framkom att barn i förskolan med språkliga svårigheter använder sig av alternativa 

kommunikationsformer för att mediera, förmedla och ta in information, vilket i sin tur 

blir en av de viktiga nycklarna i barnets utveckling och lärande.  

Samtidigt uppfattade jag som att denna metod sällan används utanför sektorn med barn i 

behov av särskilt stöd, utan sätts enbart in om ett barn med svårigheter börjar på 

avdelningen och behöver stödet. I undersökningen fick jag uppfattningen genom 

intervjuerna att barn gärna använder sig av TAKK oavsett om det finns barn i behov av 

särskilt stöd eller inte, för att de tycker det är roligt att få nya kunskaper som möjligen 

inte är så vanligt annars. Samtidigt utmanas deras motoriska och mentala förmågor där 

ett ord ska kopplas samman med en specifik rörelse. Att metoden inte används i den 

omfattning många önskar, beror på att det inte finns tillräckligt med förskollärare eller 

pedagoger som har kunskaperna, vilket är det Sandberg och Norling (2014) menar när 

de skriver att det finns brister i kompetensutvecklingen.  

 
Kartläggning  

I resultat och analys framgick det att kartläggning kan gynna barnets utveckling och 

lärande, då förskollärare får mer information om barnets kunskaper och kan planera 

verksamheten efter barnets behov. När förskollärare anpassar verksamheten efter barnet 

kan dennes proximala utvecklingszon stimuleras, vilket möjliggör till vidareutveckling. 

Samtidigt ska kartläggningsbegreppet användas med försiktighet då Palla (2011) menar 

att en mer allmän kartläggning kan istället stjälpa barnet då komplexiteten går förlorad 

och istället blir det klassificeringar av hur barn ”är”.  

Min uppfattning är att kartläggning ska användas på ett korrekt sätt i verksamheten, för 

att kunna använda det som ett hjälpmedel. En metod som används på fel sätt riskerar att 

bli kontraproduktiv, där barnets utveckling och lärande bromsas på grund av att det 

läggs fokus på åtgärder som inte passar det individuella barnet. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet finns risken att barnet fastnar i sin proximala 

utvecklingszon om materialet används på ett felaktigt sätt, då barnet möjligen inte 

stimuleras på korrekt sätt som förhindrar utveckling och lärande.   

 
Fysisk närvaro som ett hjälpmedel 

Resultat och analys visade att ett barn som är i behov av särskilt stöd bör ha fysisk 

närvaro av förskolans personal, och utifrån den sociokulturella teorin är det sociala 

samspelet essentiellt för barnets utveckling och lärande. Genom att förskollärarna finns 

där som ett stöd i samspelet med andra barn, får barnet möjlighet till utveckling med 

hjälp av den vuxna. Men när man blickar ut i det ”verkliga livet” i verksamheten, får jag 

en annan uppfattning. Det finns inte tillräckligt med resurser till alla barn som behöver 

stöd och närvaro. Därför finns det brister i Skollagens (SFS 2010:800) krav om att alla 

barn som på något sätt har en svårighet, oavsett psykisk, fysisk eller annat skäl till 
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behov av stöd, ska få den hjälp som krävs. Dessutom skriver Sandberg, Lillvist, 

Eriksson, Björk-Åkesson och Granlund (2010) att barn som inte har en tydlig diagnos, 

som befinner sig i ett mellanläge (gråzon) inte tillhör den kategori av fall som är i behov 

av särskilt stöd. Det kan vara språkliga förseningar på grund av hörselproblem eller helt 

enkelt en försening i talspråket. Svårigheter kan även innefatta helt andra anledningar så 

som allergier, astma och diabetes, som gör att barnet behöver en pedagog nära. 

 

7.3 Förskollärares samarbete med pecialpedagoger 

Vid undersökningen framkom det att förskollärare upplevde att specialpedagogen inte 

var så involverad i barnens vistelse på förskolan, utan deras roll är snarare rådgivning 

vid ett bord. Specialpedagogen borde vara  fysiskt närvarande och ser barnet i 

förskolans miljö och hur barnet uppträder och ”är” i den naturliga miljön på 

avdelningen med andra barn och vuxna. Norrström och Rosvall (2016) skriver att ett 

samverkansuppdrag innefattar deltagande observation. Där specialpedagogen får se 

samspelet mellan barnet och miljö, och får på så vis en helhetsbild. En deltagande 

observation används för att kunna ge förskollärarna råd på hur förskollärarna kan arbeta 

med dessa barn. Eftersom denna studie innefattade fyra förskollärare, kan inte en 

slutsats ta om att en deltagande observation är sällsynt i förskolans verksamhet.  

 

7.4 Bemöta barnet med stöttning och anpassningar 

Resultat och analys tillsammans med den sociokulturella teorin visade att barn med 

behov av särskilt stöd kan behöva särskilt stöd för att samspela med vuxna och 

kamrater, samt omgivningen. Om ett barn utvecklas genom sociala samspel med andra, 

måste barnet först få möjligheten att kunna samspela med andra i förskolan. Ett barn 

med rörelsehinder kan behöva konkreta och fysiska anpassningar för att samspela med 

sina kamrater, till exempel fysiska hjälpmedel och borttagande av trösklar för att 

underlätta rörligheten mellan rummen.  

Förskollärare kan dela upp barngruppen i mindre grupper för att anpassa för ett barn 

som till exempel har koncentrationssvårigheter. För att kunna dela upp barngrupperna 

krävs förutsättningen att det finns tillräckligt med personal på avdelningen för att kunna 

ha översikt över alla barn. Winter, Bell och Dempsey (1994) menar att en bra lekmiljö 

är viktigt för att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Om lekmiljön inte anpassas kan 

det påverka dessa barn negativt då det blir svårare för de att skapa sociala relationer. Det 

framkom i undersökningen att lekmiljön är till viss del avgörande för dessa barns 

möjligheter till att knyta relationer till kamrater. Resultatet stämmer överens med vad 

tidigare forskning pekar på.  

 

7.5 Vårdnadshavares roll och betydelse 

Studiens resultat och analys visade att förskollärare kan nyttja sin relation till 

vårdnadshavare. Den sociokulturella teorin om mediering låter förskollärarna förmedla 

sitt förhållningssätt till vårdnadshavarna som i sin tur kan spegla vidare dessa 

värderingar till barngruppen. Detta förhållningssätt kan ses som ett kedjebrev som 

skickas vidare från en person till en annan, som fortsätter att skicka vidare. Till slut har 

alla fått vetskap om detta brev/förhållningssätt.  

I verksamheten följer förskolläraren förskolans läroplan och skollagen, vilket innebär att 

förskolläraren använder sig av en anpassad barnsyn för dagens förskolor, och har ett 

bestämt uppdrag denne ska följa. Informanterna var positiva i deras utsagor om 

kontakten med vårdnadshavarna, men det kan även få negativa konsekvenser när 

förskollärare försöker samarbeta med vårdnadshavare och vice versa. Även om jag 

uppfattar risken som liten, kan det uppstå situationer där förskolan och hemmet har 
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olika åsikter om vad barnet behöver, och blir således oeniga i frågan. En oenighet 

betyder inte alltid att det behöver vara i en negativ mening, men ett bra samarbete där 

förskollärare och vårdnadshavare har likvärdig syn i frågan, gynnar barnet som står i 

centrum.   

 

7.6 Förskollärares kunskaper om begreppet särskilt stöd 

Det framgick i undersökningen att det inte är en självklarhet för alla förskollärare vad 

begreppet innebär och vilka svårigheter som hamnar under kategorin. Förskollärare ska 

följa skollagen där det står en begreppsdefinition av vad barn i behov av särskilt stöd 

innebär.  

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

sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver (SFS 

2010:800, kap.8, § 6.) 

 

Jag upplevde begreppet som ”luddigt” och svår att placera in i förskolans praktik, det 

vill säga den faktiska verksamheten, inte den teoretiska verksamheten som finns i 

litteratur.  

 

7.7 Återkoppling till studiens forskningsfrågor 

I början av detta arbete klargjordes studiens syfte, med hjälp av en forskningsfråga. I 

detta näst sista stycke presenteras en sammanfattning över huruvida den frågan är 

besvarad.  

 

• Hur beskriver förskollärare att de bemöter barn i behov av särskilt stöd i 

förskolans verksamhet? 

 

Genom intervjuer har jag fått ta del av förskollärares upplevelser och hur de menar att 

de bemöter och arbetar med barn som är i behov av särskilt stöd. De bemöter barnet 

genom att vara extra lyhörd, anpassa den fysiska miljön, vara fysiskt närvarande och 

använda sig att metoder för att bemöta barnet på bästa möjliga sätt. De metoder som 

framkom i undersökningen var A.K.K (tecken som stöd, och bildstöd) samt 

kartläggning. 

 

7.8 Fortsatt forskning 

I denna studie lyftes en viktig aspekt om förskollärares (bristande) kunskaper om vad 

begreppet behov av särskilt stöd innebär. En fortsatt forskning kan fortsätta fokusera på 

barn i behov av särskilt stöd, men istället göra ytterligare undersökningar om huruvida 

förskollärare och förskolor har kunskaper om skollagens definition av begreppet, då de 

ska följa både förskolans läroplan och skollagen.  

En fortsatt forskning kan även innebära att man gör en fördjupning i metoderna som tas 

upp i denna studie, genom till exempel observationsstudier. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjufrågor: 

Vi utgår från Skollagens (SFS, 2010:800) definition av barn i behov av stöd, vilket är 

barn som har olika svårigheter i förskola och skola som gör att de inte klarar av den 

vardagliga verksamheten utan extra stöd. Det kan vara fysisk, psykisk eller övrig 

svårighet som gör att barnet behöver mer stöd än andra i barngruppen.  

 

• Hur beskriver du att du som förskollärare bemöter barn som är i behov av 

särskilt stöd? 

• När du har läst dessa case, vad var dina reflektioner kring varje exempel? 

- Om barnet från varje exempel var i er barngrupp, hur skulle du/ni i arbetslaget 

gått tillväga med arbetet tillsammans med detta barn? 

 

    Backup frågord: 

 

• Används några eventuella hjälpmedel/arbetsformer i arbetet med barn som är i 

behov av särskilt stöd? 

• I läroplanen skriver de på flera ställen att förskolan ska ta hänsyn till barn med 

behov av särskilt stöd. Hur tänker ni kring det arbetet? 

• Om du som förskollärare inte skulle behöva tänka på resurser, är det något i 

verksamheten du/ni i arbetslaget skulle ändra eller vilja förbättra inom det här 

området? 

• Används någon speciell arbetsform/metod med barn som har svårigheter men 

som (befinner sig i gråzonen) inte haft någon utredning? 

• Vilka av barnen som är i behov av särskilt stöd är svårast att arbeta med. De med 

Fysiska svårigheter, psykiska svårigheter eller gråzonsbarnen? Och varför? 

• Hur går ni tillväga om ni misstänker att ett visst barn i barngruppen är i behov av 

särskilt stöd? 

 



  
 

II 

Bilaga 2  

Utkast till mail  

Hej!  

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som studerar sista terminen på 

förskollärarprogrammet. Vi arbetar just nu med vår C-uppsats som handlar om barn i 

behov av särskilt stöd. Vårt syfte med studien är att ta reda på hur förskollärare bemöter 

barn i behov av särskilt stöd ute i verksamheten.  

Vi utgår från Skollagens (SFS, 2010:800) definition av barn i behov av stöd, vilket är 

barn som har olika svårigheter i förskola och skola som gör att de inte klarar av den 

vardagliga verksamheten utan extra stöd. Det kan vara fysisk, psykisk eller övrig 

svårighet som gör att barnet behöver mer stöd än de andra i barngruppen.  

 

Vi undrar om du/ni är intresserade av att delta i denna studie?  

En av oss kommer ut och intervjuar er som förskollärare, på förhand kommer ni få ut ett 

mail om tre olika “case” samt våra intervjufrågor för att ni ska få tid och möjlighet att 

reflektera era svar. När det gäller casen är tanken att ni ska läsa igenom dem och 

fundera över hur du/ni i arbetslaget skulle gå tillväga med dessa barn i er verksamhet. 

Om ni skulle vilja delta hör gärna av er med datum och tid som passar er bäst. Vår 

önskan är att intervjua er under vecka 39 då vi påbörjar vår sista VFU-period vecka 40. 

Men passar inte vecka 39, finns det också möjlighet till intervju under vecka 45.  

 

Skulle ni personligen vilja prata med oss så finns våra mobilnummer tillgängliga 

Emelie Ottosson: 073 362 03 35 

Malin Johansson: 0722 31 27 26 

Mvh, Malin Johansson och Emelie Ottosson  

 



  
 

III 

Bilaga 3  

Mail 2 

Hej igen!  

I detta mail bifogar vi nu våra intervjufrågor samt de tre olika exempel på en situation 

som vi gärna vill att ni läser och reflekterar över, som vi sen kommer att prata runt om 

under intervjuns gång.  

 

Vi vill även tydliggöra att arbetet följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Det innefattar fyra krav som vi beaktar under hela arbetet.  

 

Informationskravet  

Forskaren ska informera alla som medverkar i studien om syftet med studien.  

 

Samtyckeskravet 

Förskollärare som är med i studien har själva rätten att bestämma om de vill vara med i 

studien eller inte. Vilket gör att forskare måste respektera deras val även om det skulle 

innebära att de avbryter sin medverkan under tiden som studien skrivs. 

Konfidentialitetskravet 

Forskarna i studien ska se till att informera förskollärarna om att ingen del av deras 

identitet ska på något sätt hamna i fel händer, vilket innebär att allt material kring vem 

det är som intervjuas hålls privat och mellan forskarna själva.   

 

Nyttjandekravet 

Den information som utges kring en person, till exempel förskollärare eller barn och 

elever, inte får användas till något annat än studiens syfte. 

 

Tre case 

 

Exempel 1  

Erik är en pigg och självständig liten kille på 4 år. han är född med ryggmärgsbråck och 

kan nästan gå själv korta sträckor, men har svårigheter med balansen  och använder 

ibland hjälpmedel. Erik går på förskolan nära hemmet tillsammans med andra barn i 

samma bostadsområde. Erik trivs bra på förskolan och deltar i lekar tillsammans med 

andra barn. Ibland hänger han inte med på grund av de motoriska svårigheterna.  

 

Exempel 2 

Emma är 4 år och är en blyg liten flicka. Hon bor tillsammans med sina föräldrar, 

mormor och fyra äldre syskon utanför en mindre stad. Varje dag reser hon tillsammans 

med sin mormor till förskolan i staden. Hon tar inte så ofta kontakt med de andra barnen 

och har svårigheter att tala. Hon leker ibland med några yngre barn, men det blir ofta 

konflikter och då drar hon sig undan.    

 

Exempel 3 

Carl är 5 år och går i förskolan och har ett mycket oroligt och utåtagerande 

beteendemönster. han var delvis stämplad som besvärlig av de andra barnen (och de 

vuxna), han hade ett våldsamt temperament och råkade ofta i konflikt med andra barn 

och vuxna. Mönstret hade varit likadant ända sedan han började i förskolan på 

småbarnsavdelningen. Både förskolan och föräldrarna ville nu ha hjälp för att förstå hur 

de skulle hantera honom. Han beskrevs som en pojke präglad av mycket oro, 

uppmärksamhets- och koncentrationsproblem och som dessutom var mycket högljud. 

 han hade svårt att vänta på sin tur, han hade även mycket oro i kroppen och ett delvis 
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upproriskt och våldsamt uppträdande. Han gjorde personalen något förvirrad eftersom 

han tycktes vara en intelligent pojke som förstod och kunde mycket. Han var verbalt 

stark och använde språket ofta och aktivt. Han beskrevs som nära nog manipulativ. 

Åtminstone argumenterade han med de vuxna på ett sätt som gjorde dem osäkra. De 

upplevde att han ständigt fick sista ordet. Han tycktes ha argument för det mesta och 

gav sig inte. Han kunde vara rituell - han måste liksom ha saker på sitt sätt. Han var 

styrande och kontrollerande i leken och verkade inte förstå varför de andra barnen 

avvisade honom och inte vill ha honom med. Han hävdade också ofta att detta var 

orättvist och att det var de andra barnen som var dumma. Det var alltid de andras 

“skuld”. Han var även väldigt styrande och bestämd gentemot de vuxna. Dessa tyckte 

det var svårt att ge honom valmöjligheter och alternativ eftersom han snabbt ångrade sitt 

val efteråt och kunde få oerhört starka reaktioner av frustration, raseri och förtvivlan. 

Hans känslor tycktes ibland ta överhand och leda till situationer där han själv blev 

förskräckt över vad han hade gjort. Annars var Carl en positiv och trevlig pojke, och de 

vuxna skröt om att han var så lätt att ha att göra med på tumanhand. Och han var både 

hjälpsam, positiv, trevlig att prata med och betydligt mer samlad, lugn och 

koncentrerad. 


