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Abstrakt 
 

Svensktitel:  

Barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd i förskolan.  

En kvalitativ studie kring förskollärares bemötandeperspektiv.  

 

English title: 

Children in need of more management and stimulation or special support in pre-school.  

A qualitative study of preschool teachers' treatment and perspective. 

 

Syftet med studien är att med hjälp av semistrukturerade interjuver jämföra hur förskollärare i 

förskolan arbetar med att uppmärksamma, utforma stöd samt bemöta de barn som behöver 

mer ledning och stimulans eller särskilt stöd i förskolan. Utifrån studiens syfte utformades två 

frågeställningar: Hur uppmärksammar och bemöter förskollärare barn som är i behov av mer 

ledning och stimulans eller särskilt stöd i förskolan? Samt vilket stöd ges till barn i förskolan 

med behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd i förskolan?  

 

Studien byggde på en kvalitativansats och använde sig av semistrukturerade intervjuer för 

insamlandet av data. Den insamlade empirin analyserades med hjälp av en abduktiv analys 

och i förhållande till ett teoretiskt ramverk bestående av tre bemötandeperspektiv: det 

kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet.  

 

Studiens resultat visar att förskollärare, oberoende av bemötandeperspektiv, uppmärksammar 

barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd utifrån funktionella aspekter där 

sociokulturella förutsättningarna och miljön som barnet är en del utav, kan påverka barnets 

behov. Barn uppmärksammas sedan när de här faktorerna gör så att någonting inte fungerar i 

vardagen. Stödet som barnen erbjöds var även det oberoende av vilket bemötandeperspektiv 

förskollärarna hade, med anpassning av miljön, barngruppensstorlek och extra material för att 

underlätta undervisningen framkom. Däremot visade resultatet att förskollärares 

bemötandeperspektiv och förhållningssätt påverkade hur de bemötte barnen och deras 

olikheter samt hur stödets utformades och implementerades i verksamheten. 

 

Nyckelord 
Mer ledning och stimulans, särskilt stöd, behov, barn, förskola, bemötande 

 

Tack! 
Jag vill passa på att tacka de förskollärare som tagit sig tid, i en redan pressad arbetssituation, 

att delta i studien genom att bidra med innehållsrik information kring sina kunskaper och 

erfarenheter. Jag vill även tacka min handledare Anna Linge för stöd och vägledning under 

studien och i min process. 
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1 Inledning 
Barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd är ett ämne som har en särskild 

betydelse för mig, jag har själv varit ett barn som fått extra stöd utifrån mina dåvarande 

funktionssvårigheter med språket, både i tal och skrift. Jag har utifrån det här haft särskilda 

åtgärder och en anpassad studiegång med en individuell utvecklingsplan men utan att bli 

stämplad som ”annorlunda”, varken från lärare eller kamrater. Mina tidigare erfarenheter och 

mitt intresse för ämnet kring hur förskollärare upptäcker och agerar för barns skiftande behov 

hör ihop med den professionalitet som jag själv mötes av, både från förskollärare, lärare, 

specialpedagog, logoped och talpedagog.  

 

Utifrån mina egna erfarenheter förundrades jag under min utbildning hur lite kunskap 

förskollärare får kring barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd under sin 

utbildning. Detta trots betoningen i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) där det 

framkommer att förskolläraren har det yttersta ansvaret att se till att alla barn har de 

förutsättningar som krävs för att utvecklas och utmanas i sitt lärande. Förskolläraren är även 

den yrkesroll som först introducerar skolväsendet till barnen och sätter grunden för barnens 

livslånga och lustfyllda lärande. Utifrån detta ville jag genomföra den här studien för att få 

mer kunskap kring hur förskollärare arbetar med att uppmärksamma, utforma stöd samt vilket 

bemötandeperspektiv de har när de bemöter barns olikheter. Med bemötandeperspektiv avser 

vilka utgångspunkter samt bakomliggande värderingar som förskollärarna har, som påverkar 

hur de uppmärksammar barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd samt hur 

de väljer att utforma stödet som barnen erbjuds. 

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) framkommer det att den pedagogiska 

verksamheten ska utformas för att möta alla barns olikheter och förutsättningar samt att barn i 

behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd skall tillgodoses och stimuleras utifrån 

sina specifika förutsättningar. 
 

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer 

ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad 

och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och 

förutsättningar (Skolverket 2018, s.6). 

 

Trots omnämnanden och betoningar i läroplaner och skolpublikationer finns det en otydlighet 

kring vilka barn i förskolans verksamhet som är i behov av mer ledning och stimulans eller 

särskilt stöd. I förskolan är det är de få barn som har fått medicinska diagnoser vilket medför 

att det är få barn som har särskilt stöd och anpassningar utifrån den aspekten. Det finns även 

en skillnad mellan att vara i behov av stöd samt att vara i behov av särskilt stöd, ett barn som 

anses vara i behov av mer stöd ingår i förskollärarens ansvarsområde att tillgodose samt 

utforma medans särskilt stöd utformas med hjälp av andra instanser. Däremot är förskollärare 

samt personal i förskolan en del vid av uppmärksammande av tidiga tecken kring eventuellt 

behov av särskilt stöd. Helte (2017) skriver i Lärarnas tidning att förskolor riskerar att missa 

barn i behov av stöd och särskilt stöd samt att barns möjligheter till anpassad utbildning och 

inkludering påverkas samt begränsas av otydligheten i begreppet ”mer ledning och stimulans 

eller särskilt stöd” eftersom pedagogers arbete i att uppmärksamma de här barnen försvåras 

när det saknas kriterier och tydlighet, utöver de formella diagnoser. Förskollärare upplever 

bland annat att det är svårt att skilja på det vardagliga stödet, som alla barn i förskolan erbjuds 

samt det som benämns som mer stöd.  



  
 

2 

    

 

Tidigare forskning visar att det finns en otydlighet som avser, inte bara förskolan och 

förskollärare, utan alla yrkesverksamma inom skolväsendet. Lindquist (2013) utförde en 

avhandling med titeln Who should do What to Whom? som avsåg att undersöka hur 

yrkesverksamma ser på arbetet med barn i behov av särskilt stöd samt hur skolväsendet 

hanterar olikheter och inkludering. Avhandlingen framhöll att det lämnats ett 

tolkningsutrymme för de som är verksamma i skolväsendet att själva tolka vilka barn som är i 

behov av särskilt stöd men att barn inte ska behöva ha en medicinsk diagnos för att få särskilt 

stöd. Av de involverande respondenterna framkom även att 24 procent av de som mötte barn i 

behov av särskilt stöd, ansåg sig helt sakna kompetens kring hur behov av särskilt stöd kan 

uppmärksammas hos barn samt hur man arbetar med det (2013).  

 

Studien avser att utifrån den otydlighet som finns kring vilka barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans i förskolan samt förskolans uppdrag att särskilt 

uppmärksamma alla barns behov. Undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar med att 

uppmärksamma, utforma stöd samt bemöter de barn som behöver mer än den ordinarie 

undervisningen men som samtidigt inte faller inom de specialpedagogiska ramarna. Studien 

avser kunna bidra med en bredare kunskap kring förskollärares bemötandeperspektiv 

gentemot barns skiftande behov utifrån läroplanen för förskolans benämnande ”barn som av 

olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd” (Skolverkets 2018, 

s.6). 

 

1.1 Styrdokument 
Läroplanen för förskolan beskriver att ”Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av 

olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd” (Skolverket 2018, 

s.6). Den skriver även att förskolan ska tillvara ta varje barns behov och anpassa utbildningen 

så att alla barn stimuleras och utmanas i sin utveckling.  

 

Läroplanen för förskolan framhåller även att det först och främst är förskollärarens ansvar att 

se till att barnen har förutsättningar för att utvecklas, stimuleras samt utmanas både i sin 

fysiska utveckling samt kognitiva utveckling. Men det är upp till arbetslaget att 

”uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn 

som av olika skäl behöver det i sin utveckling” (Skolverket 2018, s.15). 

 

Det regleras även i skollagen (SFS 2010:800) att barn som har behov av mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd i förskolan ska erbjudas det stöd som krävs för att möjliggöra 

deras fortsatta utveckling. Det betonas att stödet kan baseras utifrån fysiska, psykiska eller av 

andra skäl samt att behovet kan uppmärksammas av olika parter, både förskollärare, 

vårdnadshavare eller annan part. I förskolan är det rektorn som avgör hur anpassningarna som 

sker skall dokumenteras. Skollagen betonar även att skola och förskola ska erbjuda mer 

ledning och stimulans eller särskilt stöd till barn med funktionsnedsättningar och att det skall 

ges för att på sikt förebygga funktionsnedsättningens påverkan på barnets utveckling.  

 

40 procent av alla barn kommer i kontakt med extra stöd under sin tid i skolan. Det finns 

ingen statistik på om de här barnen har medicinska diagnoser eller inte, men det framkommer 

att en majoritet av barnen får stöd inom ramen för den vanliga verksamheten (Hammarberg, 

2015). De barn som är i behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller mer ledning och 

stimulans beskrivs vara barn med hörsel- eller synnedsättningar, barn som av olika 
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anledningar har svårigheter i lärandesituationer samt barn med funktionshinder eller 

utvecklingsstörning (Renblad & Brodin, 2014). 

 

Vid Skolverkets lägesbedömning (2017) framkom att det finns utvecklingsområden inom 

skolväsendet, ett av de fyra utvecklingsområdena var skolans och förskolans möjligheter att 

möta varje elev utifrån dess förutsättningar och behov. Utbildningens utformning och 

anpassning för att kompensera för barns skillnader möter inte de förväntningar som finns, 

utifrån skolpublikationer och regelverk.  

 

1.2 Definitioner och avgränsningar 
Enligt skolverkets publiceringar finns det ingen konkret avgränsning eller definiering av barn 

i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Som tidigare nämnts i stycke 1.1 

styrdokument framkommer enligt skollagen (2010:800) att barn skall erbjudas stöd baserat 

utifrån fysiska, psykiska eller av andra skäl samt enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2018) att barn skall ges förutsättningar för att utvecklas, stimuleras samt utmanas både i sin 

fysiska utveckling samt kognitiva utveckling. Utifrån detta har jag valt att bryta ner delarna i 

begreppet barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd för att möjliggöra en 

bredare förståelse kring innebörden i orden utifrån studiens syfte. 

 

Barn avser enligt Svenska akademiens ordlista (2015) en person som inte har vuxit färdigt än 

och som är under 18 år. I den här studien avser barn, personer mellan 1-6 år som vistas i en 

förskolepedagogikskontext och som är en del av den pedagogiska utbildningen i förskolan. 

 

Ett behov är, enligt Svenska akademiens ordlista (2015), en medveten eller omedveten 

otillräcklighet eller saknad som behöver upphävas. Att vara i behov av någonting är att 

behöva någonting som nyttjar ett ändamål och bidrar till brister och svårigheter förebyggs.  

 

Ledning ska, enligt Svenska akademiens ordlista (2015), fungera som hjälpande stöd framåt 

och bidra med hjälp vid motgångar samt eventuella beslutsfattande.  

 

Stimulans är enligt, enligt Svenska akademiens ordlista (2015), inom utbildningsväsendet att 

uppmuntra, ge stöd samt motivera till utveckling och lärande. 

 

Att ge stöd är, enligt Svenska akademiens ordlista (2015), att bära och vara en grund som en 

annan person kan luta sig emot och som bidrar till stabilitet. Att få stöd benämns som att få 

kraft och hjälp för att nå ett mål. 

 

Ovanstående definitioner och avgränsningar är av vikt för att ge en större och bredare 

förståelse kring läroplanens definiering samt för att skapa en större förståelse kring vad 

studien avser att undersöka. Utifrån ovanstående definieringar samt avgränsningar tolkar jag, 

utifrån den här studien därför läroplanen för förskolans (Skolverket, s.6) mening ”barn som av 

olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd” enligt följande: 

Ett barn som är mellan 1-6 år som är en del av förskolans pedagogiska verksamhet. Barnet 

kan ha en medveten eller omedveten otillräcklighet och kan behöva hjälp för att förebygga 

eller minska eventuella svårigheter eller motgångar under sin tid i förskolan. Hjälpen ges från 

förskollärare eller arbetslaget genom ett hjälpande stöd framåt, vid både motgångar eller vid 

beslutsfattande. Det här sker genom uppmuntran, stöd och motivering men även genom att 

vara en förskollärare eller pedagog som barnet kan förlita sig på och bidra med stabilitet samt 

trygghet. Det här i sin tur bidrar till att det individuella barnet, utifrån sina förutsättningar och 
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behov, får den hjälp och kraft som behövs för att nå sina mål, utvecklas och lära sig. 

 
1.2.1 Särskilt stöd i förskolans verksamhet 

Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv är det skillnad på att ge mer ledning och stöd eller 

särskilt stöd. Asp Onsjö (2010, s.399) betonar att specialpedagogikens uppgift är ”att 

komplettera den reguljära pedagogiken för de elever som av en eller annan anledning anses 

behöva särskilt stöd”. Särskilt stöd kopplas därför ofta samman med specialpedagogik och 

utifrån medicinska diagnoser. Medicinska diagnoser hos barn framkommer ofta senare under 

deras skoltid, vilket gör att det i förskolan är ovanligt med särskilt stöd och det finns få inslag 

av specialpedagogik utifrån den aspekten (Nilholm & Björck-Åkesson, 2007).  

 

Skolverket (2014) beskriver i det allmänna rådet Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd 

och åtgärdsprogram att särskilt stöd innefattar omfattande stöd insatser som pågår under 

längre tid utifrån ett formellt beslut medans mer stöd kan vara enstaka tillfällen men även 

pågå under kortare period. För att ett barn skall erbjudas mer stöd behöver det inte finnas ett 

formellt beslut, utan barnet skall utifrån sina behov erbjudas extra anpassningar för att 

tillgodose sina förutsättningar till utveckling och lärande. Stödet kan erbjudas i form av mer 

ledning och stimulans samt extra anpassningar. Det kan ofta genomföras inom ramen för den 

ordinarie undervisningen samt av ordinarie personal inom skolväsendet så som förskollärare. 

Skolverkets (2014) allmänna rådet riktar sig ursprungligen till förskoleklass, grundskola och 

uppåt, däremot bedöms deras beskrivning kring skillnaden mellan särskilt stöd och stöd även 

vara användbart, utifrån studiens syfte, vid definiering av skillnaden mellan stöd och särskilt 

stöd även i förskolans verksamhet. 
 

Utifrån ovanstående, hamnar behov av mer ledning och stöd inom den vanliga pedagogiken 

och ingår i förskollärarens ansvarsområde att tillgodose samt att utforma, men som vid behov 

kan utformas med hjälp av en specialpedagog. Medan särskilt stöd hamnar inom 

specialpedagogikens ansvarsområde och utformas med hjälp formellt beslut och av andra 

instanser. Däremot är förskollärare samt personal i förskolan en del vid uppmärksammandet 

av tidiga tecken kring eventuellt behov av särskilt stöd. Studien har därför valt att göra en 

avgränsning gällande särskilt stöd, med särskilt stöd i studien, avser barn som behöver mer 

stöd än det som redan erbjuds till alla barn i den ordinarie verksamheten samt barn som 

eventuellt kan vara i behov av särskilt stöd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

5 

    

 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att med hjälp av semistrukturerade interjuver jämföra hur förskollärare i 

förskolan arbetar med att uppmärksamma, utforma stöd samt bemöta de barn som behöver 

mer ledning och stimulans eller särskilt stöd i förskolan. Genom att analysera förskollärares 

berättelser ska studien bidra med en bredare kunskap kring förskollärares 

bemötandeperspektiv gentemot barns skiftande behov.  
 

Frågeställningarna som studien grundar sig på är: 

 

1.  Hur uppmärksammar och bemöter förskollärare barn som är i behov av ledning och 

stimulans eller behov av särskilt stöd i förskolan? 

2.  Vilket stöd ges till barn i förskolan med behov av mer ledning och stimulans eller särskilt 

stöd? 
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3 Tidigare forskning  
I det här avsnittet kommer tidigare forskning som berör barn i behov av mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd i förskolan presenteras. Den tidigare forskning som används är 

från 2010 och framåt. Delar av forskningen är av äldre karaktär men bedöms fortfarande som 

relevant för studien utifrån dess innehåll, men även utifrån att det var svårt att finna nyare 

forskning som avser barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd i svenska 

förskolor.  

 

Den tidigare forskningen som har valts är artiklar skrivna av Lillkvist och Granlund (2010), 

Sandberg och Ottosson (2010), Sandberg, Lillkvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund 

(2010), Lindqvist och Nilholm (2013) Renblad och Brodin (2014) och Palla (2020) samt en 

avhandling skriven av Lindqvist (2013). Den svenska förskolan och läroplanen för förskolan 

är unik vilket medför att barns bemötande utifrån deras skiftande behov, i andra länder, inte 

går jämföra eller likställa med situationen i Sverige. Utifrån den här aspekten är det enbart 

svenska studier som har valts ut.  

 

Den tidigare forskningen är relevant för studien utifrån att den berör en problematik kring hur 

förskolan och dess styrdokument uppmärksammar barn i behov av mer ledning och stimulans 

eller särskild stöd samt hur det påverkar förskolans verksamhet och de yrkesverksamma som 

arbetar i den. Forskningen visar även på betydelsen av förskollärarens roll och kunskap i 

ämnet. Utifrån den tidigare forskningen kan denna studien bidra med, att utifrån förskollärares 

berättelser, ge en bredare kunskap kring förskollärares bemötandeperspektiv gentemot barns 

skiftande behov. 

 

3.1 Hur barn uppmärksammas vara i behov av mer ledning och stimulans 
eller särskilt stöd i förskolan 
Lillkvist och Granlund (2010) genomförde en kvantiativ studie, Preschool children in need of 

special support: prevalence of traditional disability categories and functional difficulties. 

Studien utfördes med hjälp av enkäter som skickades ut till med 593 förskolor i två län som 

förskollärare besvarade. Studien avsåg att undersöka barn i behov av särskilt stöd, som både 

hade fått en så kallad formell diagnos men även de som saknade en sådan, för att jämföra de 

funktionella svårigheter som fanns i de båda kategorierna. Studien utgick ifrån barn i behov 

av särskilt stöd utifrån två kategorier, antingen där barnen har en formell diagnos och stöd 

från samhället eller där barnen inte har särskilt stöd från samhället men som identifierats av 

förskollärarna som i behov av särskilt stöd utifrån funktionella svårigheter, benämnt som 

odiagnostiserat barn. 

 

Studien beskriver att det inte är lika vanligt förekommande med barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan eftersom det är svårare att uppmärksamma behovet hos yngre barn, det är svårare att 

uppmärksamma både formella diagnoser och andra särskilda behov. Barn identifieras 

traditionellt med behov av särskilt stöd genom att de presterar dåligt på utvecklingstester, har 

en sjukdom eller diagnos eller tillhör en invaliditetsklass. Det finns 2-5 procent barn som har 

en formell diagnos och är i behov av särskilt stöd utifrån den aspekten. Studien beskriver dock 

att det finns mellan 15-20 procent av barn i förskolans verksamhet som kan vara i behov av 

särskilt stöd utifrån funktionella svårigheter. 

 

Studiens resultat fann att såväl barn med formella diagnoser och barn utan sådan hade 
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liknande funktionella svårigheter, som består av tal-och språksvårigheter men även bristande 

sociala färdigheter eller svårigheter i interaktion. Studien fann att de flesta av barnen som 

förskollärare uppmärksammat med att vara i behov av särskilt stöd var odiagnostiserade barn. 

Studien fann även att förskollärare som uppmärksammar barn i behov av mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd bidrar till en mer inkluderande miljö. Det framkom dock att 

förskollärare som inte har tillräckligt med kunskap kan peka ut barn på felaktiga grunder, 

utifrån förskollärarnas egna förhållningssätt kring vad som är normalt och avvikande. Studien 

visade även att små barn bör uppmärksammas utifrån den sociala och fysiska miljön barnet är 

en del av och inte enbart utifrån utvecklingstester, då många svårigheter kan missas vid enbart 

tester. Resultatet stödjer att det bör ske ett funktionellt synsätt, där miljön och sociokulturella 

aspekter bör tas hänsyn till, vid bedömning om vilket barn som är i behov av särskilt stöd 

(2010). 

 

Lindqvist och Nilholm (2013) gjorde en kvantitativ studie, Making schools inclusive? 

Educational leaders' views on how to work with children in need of special support, med 

hjälp av enkäter där 45 stycken utbildningsledare deltog. Utbildningsledarna bestod av 

förskolechefer och rektorer, arbetade både inom förskola, förskola och grundskola eller bara 

inom grundskolan. Studien avsåg att undersöka hur deras perspektiv och synpunkter kring på 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd såg ut.  

 

Studiens resultat fann att utbildningsledarna ansåg att barn är i behov av särskilt stöd utifrån 

först och främst sina individuella förmågor, sedan att målen i utbildningen var för svåra för 

barnen eller att förskolorna/skolorna var för dåliga på att hantera barns skillnader. De 

utbildningsledare som arbetade mot förskolan beskrev att den störta problematiken låg i att 

förskollärarna saknade kunskap eller kompetens kring att arbeta med barns olikheter. Studien 

fann även att en övergripande del av ledarna ansåg att en medicinsk diagnos inte skulle vara 

avgörande vid bedömning om ett barn var i behov av särskilt stöd eller inte, vilket enligt 

studien är en bekräftelse på att personalen bör se bortom barnens förmågor och istället ser 

utifrån miljön och verksamheten.  

 

Utbildningsledarna hade skilda åsikter kring vem som hade det yttersta ansvaret kring det 

pedagogiska innehållet för barn i behov av särskilt stöd. Större delen av utbildningsledarna 

ansåg att det är specialpedagogens ansvar medan att de utbildningsledare som arbetade 

gentemot förskolan ansåg att förskolläraren bör ha det yttersta ansvaret. Gemensamt för 

utbildningsledarna var att de satte sig själva sist vid prioriteringen kring vem som har ansvaret 

för det pedagogiska innehållet (2013). 

 

Avhandling av Lindqvist (2013) Who should do What to Whom? som baseras på fyra stycken 

delstudier, var av en av studierna har presenterats ovan skriven av Lindqvist och Nilholm 

(2013). Avhandlingens huvudsakliga fokus var att se hur olika yrkesgrupper i en svensk 

kommun ser på arbetet med barn i behov av särskilt stöd och öka kunskapen kring detta. 

Varje delstudie fokuserar på olika aspekter samt olika yrkesgrupper och deras syn på arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. 

 

Avhandlingen fann att 81 procent av de yrkesverksamma lärarna fann att barn hade 

individuella svårigheter som gav upphov till behov av särskilt stöd. Avhandlingen belyser 

dock att förskollärare var den yrkesgrupp som oftare motsade sig bristperspektivet, där 

bristerna fanns hos det individuella barnet, och istället arbetade med ett alternativt perspektiv 

där barngruppen, verksamheten och dess utformning hade störst påverkan. Perspektivet och 
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barnens möjligheter till inkludering berodde däremot på förskollärarnas egenintresse i ämnet 

samt hur mycket ämnet lyfts i verksamheten. Förskollärarna var även den yrkesgrupp som 

ansåg sig vara den som bör ha största inflytande över det pedagogiska innehållet medan 

övriga yrkesgrupper ansåg att specialpedagogen bör ha det störta inflytandet. Studien fann 

även att de andra anledningarna, utöver individuella brister, som låg bakom om att ett barn 

behövde särskilt stöd var brister i hemmiljön samt att förskolan eller skolan var för dåligt 

anpassad för att hantera barns olikheter. 

 

Lindqvist (2013) fann även att det fanns olika föreställningar hos yrkesverksamma kring vad 

specialpedagoger bör arbeta med, det fanns en delad mening kring om de ska arbeta med 

individuella barn eller verksamheten och personalen. Det här visade sig även i att 30 procent 

av de yrkesverksamma lärarna mötte barn i behov av särskilt stöd men att 24 procent av dem, 

ansåg sig helt sakna kompetens kring hur behov av särskilt stöd kan uppmärksammas hos 

barn samt hur man arbetar med dessa. Avsaknaden av kompetens bedömdes bland annat bero 

på utgångspunkten och perspektivet hos de yrkesverksamma, som ofta utgick ifrån att det 

finns ”experter” som specialpedagoger som skulle arbeta med barn i behov av särskilt stöd 

och ha huvudansvaret. De perspektiv som framkom under studierna visar även att det finns en 

otydlighet i styrdokumenten och att det finns ett problemkomplex i att det inte ska behövas en 

medicinsk diagnos för att få stöd samtidigt som det har lämnats ett tolkningsutrymme, till de 

som är verksamma i skolväsendet, att själva tolka vilka barn som är i behov särskilt stöd.  

 

Avhandlingen fann att styrdokumenten och andra texter inte vara tillräckligt utformande, 

vilket tillsammans med att tidigare specialpedagogiska traditioner, i form av 

individanpassningar fanns kvar inom skolväsendet, bidrog till ett problemkomplex. Detta 

utifrån att svenska skolväsendet skall vara en skola för alla där eventuella anpassningar bör 

ske inom den vanliga undervisningen samtidigt som tolkningsutrymmet lämnas till 

yrkesverksamma vars traditioner bygger på individanpassningar. Resultatet betonar utifrån 

problemkomplexet att avsaknaden av kompetens hos yrkesverksamma kan påverka barns 

möjlighet till inkludering men även barns förutsättningar till stöd. Avhandling fann därför att 

det var av stor vikt att diskussioner hålls i skolverksamheter kring konsekvenserna av de olika 

perspektiven som finns hos yrkesverksamma samt vad de kan medföra för barnen (2013). 

 

3.2 Hur förskollärare bemöter barn i behov av mer ledning och stimulans 
eller särskilt stöd i förskolan  
Sandberg och Ottosson (2010) genomförde en kvalitativa studie, Pre-school teachers', other 

professionals', and parental concerns on cooperation in pre-school - all around children in 

need of special support: the Swedish perspective. Syftet med studien var att upptäcka och 

beskriva erfarenheter av samarbete kring barn som är i behov av särskilt stöd. Studien 

använde sig av intervjuer med 20 stycken respondenter. Respondenterna bestod av både 

föräldrar, förskollärare samt andra yrkesverksamma så som specialpedagog, psykolog, 

logoped med flera Studien utgick inte enbart ifrån barn med formella diagnoser utan även 

barn utan sådan, som i studien benämns som gråzonsbarn. De senare beskrivs i studien som 

barn som inte identifieras med formella diagnoser utan istället uppmärksammats av 

förskolepersonal eller föräldrar då de är sena i sin utveckling eller i behov av extra stöd i 

verksamheten.  

 

Studien fann att föräldrar förväntar sig att förskollärare har kunskap och kompetens kring hur 

barn i behov av särskilt stöd bör bemötas medan förskollärarna poängterar att 

förskollärarutbildning saknar eller har enbart består av begränsad information kring hur man 
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bemöter och agerar när ett barn är i behov av särskilt stöd. Det fanns även stora skillnader 

mellan förskolor avseende kunskap i ämnet och att det då var beroende på om förskollärarna 

själva uppmanat till att få vidare utbildning inom ämnet eller inte. Men även motivationen till 

att ge det extra stödet skiljde sig mellan förskolor och då utifrån förskollärarnas egna 

förhållningssätt (2010).  

 

I Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlunds (2010) kvantitativa studie, 

"Special Support" in Preschools in Sweden: Preschool staff's definition of the construct, 

framkom att förskollärare bemöter barns olikheter utifrån två perspektiv. Studien 

genomfördes med hjälp av enkäter som involverade 540 förskolor, varav 456 stycken 

förskollärare deltog. Studien avsåg att undersöka förskollärares definition kring begreppet 

”barn i behov av särskilt stöd” samt utifrån vilka bakomliggande aspekter som förskollärarna 

bemötte barn som var i behov av särskilt stöd utifrån. 

 

Studiens resultat fann att det fanns två perspektiv som låg bakom förskollärares definitioner 

av barn i behov av särskilt stöd samt hur de bemöter barn som är i behov av särskilt stöd. Det 

ena perspektivet var ett barnperspektiv som baserades utifrån barnens behov och egenskaper. 

Det andra var ett organisatoriskt perspektiv som utgick ifrån kraven på organisationen och 

verksamheten, där bland annat personal, tid samt resurser var i fokus. Studien fann att 

beroende vilket perspektiv förskolan och förskollärarna hade, identifierades barn lättare vara i 

behov av särskilt stöd relaterat till deras kön. Utifrån det organisatoriska perspektivet var det 

tre gånger vanligare att identifiera pojkar i behov av särskilt stöd och utifrån barnperspektivet 

var det vanligare att identifiera flickor. Utifrån barnperspektivet var det även vanligare att ha 

en högre andel barn som var i behov av särskilt stöd, däremot ansågs barngruppens storlek 

inte vara begränsade i arbetet med att se till alla barns behov inom den vardagliga 

verksamheten. Utifrån det organisatoriska perspektivet befanns förskolemiljön problematisk 

och att barngruppen behövde minskas för att ha möjlighet att möta barnen utifrån deras behov 

i den vardagliga verksamheten i förskolan. 

 

Studien fann även att det hade betydelse vilket kön barnen hade, i förhållande till 

egenskaperna hos barnen, i relation till vilket perspektiv förskolorna hade när de identifierade 

vilka barn som var i behov av särskilt stöd. Studien fann att förskollärare vid definitionen av 

barn i behov av särskilt stöd utgick ifrån barnens förmågor i förhållande till de krav som ställs 

i den sociokulturella miljö de var en del av. Studiens resultat styrker därför användandet av ett 

funktionellt perspektiv vid definition av barn i behov av särskilt stöd där miljön och 

sociokulturella aspekter bör tas hänsyn till (2010). 

 

3.3 Vilket stöd erbjuds barn i behov av mer ledning och stimulans eller 
särskilt stöd erbjuds i förskolan 
Renblad och Brodin (2014) genomförde den kvalitativa studien, Behövs specialpedagoger i 

förskolan?. Studien utfördes med hjälp av skriftliga intervjuer och involverade 3 stycken 

specialpedagoger, studien undersökte specialpedagogers betydelse och behov i förskolan samt 

vilket stöd de erbjöd förskollärare. Resultatet i studien framhöll att specialpedagoger 

uppfattade att förskollärare var rädda för att be om hjälp vid utformandet av stöd och 

anpassningar, det här utifrån att förskollärarna var rädda för att döma barn. Det här 

problematiseras utifrån att det i förskolans läroplan betonas att förskolan är en skola för alla, 

samtidigt som förskollärarna när de ber om hjälp uppmärksammat att förskolan inte har 

kunnat leva upp till de förväntningar och krav som framhävs i läroplanen.  
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Studiens framhöll att specialpedagogerna hade en stor betydelse i förskolan vid hjälp av 

utformandet av stöd och anpassningar av verksamheten. Samt att resultat visade att förskolor 

bör arbeta inkluderade, där anpassningar görs i hela barngruppen när ett barn är i behov av 

mer stöd. Resultatet i studien framhöll även att personalens bemötande gentemot barnen 

påverkades av personalens kunskap och att de det är miljön samt personalens förhållningssätt 

som behöver förändras inte det enskilda barnet.   

 

Palla (2020) genomförde en analys av förskolans styrinstrument utifrån en diskursteoretisk 

ram. Studien, Konstitutionen av den speciella pedagogiken i en barncentrerad förskola för 

alla, hade för avsikt att analysera hur specialpedagogik konstrueras och framhävs utifrån 

förskolans styrdokument samt vad revideringen som genomfördes 2018 av läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2019) hade för betydelse för konstruktionen.  

 

Studien fann att det finns en svårighet kring vilket innehåll som vänder sig till 

specialpedagogiken samt hur tolkningsföreträdet av innehållet ser ut. Specialpedagogik i sig 

framhävs inte lika tydligt efter revideringen utan har reducerats till mer ledning och stimulans 

eller särskilt stöd, det framkommer att det kopplas till barn som individer eller barn som 

grupp. Studien betonar att det utifrån läroplanen inte går att säga vad meningen innebär eller 

vilka kriterier som behöver uppfyllas för att avse just mer ledning och stimulans eller särskilt 

stöd. Det går inte definiera om det är mer ledning än andra barn, mer ledning än vad 

omgivningen och pedagogerna förväntar sig eller vilka aspekter som behöver uppfyllas för att 

involveras i den meningen som läroplanen avser. Däremot bör mer ledning och stöd anpassas 

utifrån de individer som ingår i utbildningen och dess skiftande behov.  

 

Studien fann att det i styrdokumenten framhävs att förskolan skall anpassas utifrån 

individerna som går i den och att den inte alltid ska vara lika för alla samt att resurser inte ska 

fördelas lika, utan utifrån barnens behov. Däremot finns inga riktlinjer kring hur samt när det 

är aktuellt att fördela resurserna ojämnt. Analysen visade att det finns ett problemkomplex i 

otydligheten av styrdokumenten som kan leda till att barn i olika verksamheter kanske inte får 

likvärdiga insatser om de är i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. 

Resultatet visar även att det som tidigare setts som en speciell pedagogik idag i större 

omfattning ingår i den generella pedagogiken, vilket medför att yrkesverksamma har svårt att 

uppmärksamma vad som är mer ledning och stimulans eller särskilt stöd i förhållande till den 

ledning och stöd som redan erbjuds alla barnen i verksamheten.  (Palla, 2020).  

  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
Syftet med denna studie är att med hjälp av semistrukturerade interjuver jämföra hur 

förskollärare i förskolan arbetar med att uppmärksamma, utforma stöd samt bemöta de barn 

som behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd i förskolan. Genom att analysera 

förskollärares berättelser ska studien bidra med en bredare kunskap kring förskollärares 

bemötandeperspektiv gentemot barns skiftande behov. Frågorna som söker sitt svar är hur 

uppmärksammar och bemöter förskollärare barn som är i behov av ledning och stimulans eller 

behov av särskilt stöd i förskolan? Samt vilket stöd ges till barn i förskolan med behov av mer 

ledning och stimulans eller särskilt stöd? Tidigare forskning på området visar att i dagens 

samhälle finns det 2-5 procent av Sveriges barn som har en formell diagnos och är i behov av 

särskilt stöd utifrån den aspekten (Sandberg & Ottosson, 2010). Det finns fler barn som är i 

behov av särskilt stöd men som hamnar i en gråzon då de inte har en medicinsk diagnos, dessa 

barn beskrivs enligt Sandberg och Ottosson (2010) som odiagnostiserade, vilket bidrar till att 

de inte får samma stöd och resurser från samhället eller skolväsendet. En inverkande faktor 

https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_doaj_soai_doaj_org_article_ba158297650f4af6904ef4ef887c125f&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,linda%20palla&offset=0
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_doaj_soai_doaj_org_article_ba158297650f4af6904ef4ef887c125f&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,linda%20palla&offset=0
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kring det här kan vara att specialpedagogiken i dagens förskolor har vävts in i den generella 

pedagogiken, vilket medför att det blir svårare för yrkesverksamma att uppmärksamma när ett 

barn är i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd utöver den ledning och stöd 

som redan erbjuds till alla barnen i verksamheten (Palla, 2020). I förskolans verksamhet 

uppskattas det finnas mellan 15-20 procent av barnen som kan vara i behov av särskilt stöd 

(Lillvist & Granlund, 2010). 
 

Det finns ett tolkningsutrymme för de som är verksamma i skolväsendet att själva tolka vilka 

barn som är i behov av särskilt stöd och begreppet används ibland även som ett 

samlingsbegrepp för de barn som har svårigheter eller uppvisar avviker från det normala 

(Lindqvist, 2013). Den här otydligheten är något som även Sandberg et al. (2010) samt Palla 

(2020) betonar då begreppet barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd är 

vanligt förekommande i svenska förskolor men vilka definitioner och egenskaper som krävs 

för att anses vara i behov av det, inte är strukturerade eller utarbetade. Otydligheten kring 

definitionen kan bidra till att olika verksamheter kan ge barn olika möjligheter till stöd utifrån 

personalens egna förhållningssätt och kunskap.  

 

Lillkvist och Granlund (2010), Renblad och Brodin (2014), Sandberg och Ottosson (2010), 

Lindqvist (2013) samt Lindqvist och Nilholm (2013) fann alla i sin forskning likheter mellan 

att kunskap och kompetens hos förskollärare var avgörande vid arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Både förskollärare och utbildningsledare bedömde att det saknades kunskap 

samt kompetens kring hur barn i behov av särskilt stöd uppmärksammas samt hur den 

pedagogiska verksamheten bör utformas för att möta barns olikheter. En annan återkommande 

aspekt i tidigare forskning är att barn i behov av särskilt stöd bör identifieras utifrån ett 

funktionellt synsätt. Lillkvist och Granlund (2010), Sandberg et.al. (2010) samt Lindqvist och 

Nilholm (2013) fann alla i sina resultat att behovet av särskilt stöd bör ses utifrån en 

sociokulturell aspekt där barn uppmärksammas utifrån den miljö och verksamhet som de är en 

del utav och inte enbart utifrån individuella förmågor. Det här kan relateras till Lillkvist och 

Granlunds (2010) resultat där det även framkom att förskollärarna i deras studie betonat att 

barn med medicinska diagnoser men även barn utan, ofta har samma funktionella svårigheter, 

som kan bestå av tal-och språksvårigheter men även bristande sociala färdigheter eller 

svårigheter i interaktion. Renblad och Brodin (2014) lyfter fram att förskolor bör göra 

anpassningar och erbjuda stöd till hela barngruppen och inte individuella barn samt att 

förskollärare måste våga fråga om hjälp vid utformandet av stödet. 

 

Utifrån Sandberg och Ottossons (2010) samt Lillvist och Granlunds (2010) resultat finns det 

en komplexitet kring att förskollärare själva identifierar barn i behov av särskilt stöd, utöver 

de barn som har en formell diagnos och formellt stöd från samhället. De förskollärare som gör 

det har lättare att skapa en icke-problematisk miljö och atmosfär i verksamheten där alla barn 

kan inkluderas samtidigt som det framkommer att barn kan identifieras utifrån felaktiga 

grunder beroende på förskollärarens egna perspektiv, intresse i ämnet särskilt stöd men även 

kunskap och kompetens kring att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd. Lillvist och 

Granlund (2010) betonar att barn kan stämplas som annorlunda utifrån förskollärarnas egna 

perspektiv på normalitet och hur ett barn bör vara. I de fallen hamnar barnens behov inte i 

centrum utan verksamhetens, då barnen egenskaper eller agerande bedöms utanför det kontext 

de ingår i. Barnen bemöts då utifrån ett bristperspektiv, där problematiken individualiseras till 

barnen och deras bristande egenskaper. Detta kan medföra att möjligheterna eller bristerna i 

verksamhetens sociala miljö eller fysiska miljö inte ses över (Lindqvist, 2013). Sandberg et al 

(2010) fann i sin forskning liknade resultat där förskollärare uppmärksammade barn i behov 
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av särskilt stöd utifrån två perspektiv, ett barnperspektiv eller ett organisatoriskt perspektiv. 

Perspektivet förskollärarna hade påverkade även vilka barn som uppmärksammades samt hur 

många barn som uppmärksammades, om barngruppens storlek var begränsande samt om 

förutsättningarna för att arbeta med barns olikheter va bättre eller sämre.  
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4. Teoretiskt ramverk 
En teoretiskt utgångspunkt är nödvändig för en kvalitativ studie, teorin gör att den insamlade 

empirin går att se som någonting utöver det uppenbara men den gör även att empirin blir 

möjlig att analysera (Ahrne & Svensson, 2015). Under tidigare forskning framkommer 

funktionella aspekter kring barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd samt 

betydelsen av de sociokulturella aspekterna kring barnet, jag har trots det här valt teoretiska 

begrepp utifrån ett bemötandeperspektiv. Det vill säga bakomliggande förhållningssätt som 

påverkar hur barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd uppmärksammas 

samt hur stödet som barnen erbjuds utformas. Detta utifrån att studien avser att undersöka 

förskollärares bemötandeperspektiv men även då sociokulturella aspekter som bland annat, 

miljön och dess utformning, även involveras i de olika perspektiven. Jag bedömde att 

bemötandeperspektiven kan bidra till en mer djupgående analys där perspektiven även kan 

jämföras samt ställas gentemot den tidigare forskning. 

 

4.1 Bemötandeperspektiv 
Bemötandeperspektiv innebär i denna studie vilka utgångspunkter samt bakomliggande 

värderingar som förskollärarna har, som påverkar hur de uppmärksammar barn i behov av 

mer ledning och stimulans eller särskilt stöd samt hur de väljer att utforma stödet som barnen 

erbjuds. Studien kommer utgå ifrån tre olika bemötandeperspektiv som finns inom 

specialpedagogiken, även om studien skrivs inom förskolepedagogiken och dess kontext 

anses begreppen väsentliga utifrån studiens syfte och frågeställningen samt att de kommer 

kunna att bidra till att empirin blir möjlig att analysera.  

 

Perspektiven kommer användas för att kunna jämföra förskollärarnas berättelser och kunna 

kategorisera samt analysera dem utifrån de olika perspektiven. Avsikten är att utifrån de olika 

perspektiven få en bredare kunskap kring vilket av de olika bemötandeperspektiven som 

framkommer i förskolan samt hur de olika perspektiven påverkar hur barn i behov av mer 

ledning och stimulans eller särskilt stöd i förskolan uppmärksammas, bemöts samt hur stödet 

utformas. 

 

De pedagogiska perspektiven för analysen baseras på Nilholm (2007) och trots att källan är av 

äldre karaktär med utgivningsår 2007 anses de relevanta för studien. Perspektiven som ligger 

till grund för analysen är vad Nilholm benämner som det kompensatoriska perspektivet, det 

kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet (2007). De olika perspektiven kommer 

beskrivas närmare i det här avsnittet. 

  
4.1.1 Det kompensatoriska perspektivet 

I forskning inom specialpedagogik är det kompensatoriska perspektivet dominerande. 

Nilholm (2007) beskriver att perspektivet grundar sig i neurologiska och psykologiska 

aspekter där diagnostisering är viktigt för att finna grupper av barn med samma problematik.  

 
Den grundläggande logiken inom det kompensatoriska perspektivet, dvs. att man 

avgränsar grupper, söker grundläggande psykologiska processer och biologiska 

förklaringar samt rekommenderar pedagogiska metoder utifrån funnen problembild 

(Nilholm, 2007 s.33). 

 

Perspektivet utgår ifrån att man ska finna grupper som avviker från det normala, diagnostisera 

dem och sedan finna kompensatoriska lösningar utifrån individens besvär. Nilholm 

problematiserar att förskolläraren kan hamna i en inställning där barnet tillskrivs svårigheter 



  
 

14 

    

och utifrån de svårigheterna anpassas verksamheten för att kompensera för den brist på 

egenskaper eller förmågor som barnet har. För att uppmärksamma vilka barn som har 

svårigheter, kategoriseras barnen utifrån kriterier för normalitet och avvikande för att på så 

sätt se vilken grupp av individer som faller utanför en så kallad normalitet. Ofta används 

tester utformade för att finna specifika neurologiska eller psykologiska besvär för att lättare 

kunna kategorisera barn och se vilken grupp de tillhör. 

 

Nilholm hävdar att utifrån perspektivet är det den pedagogiska verksamhetens uppdrag, 

gentemot barnen, att göra anpassningar i vardagen för att kompensera för de brister i förmågor 

och egenskaper som barnet har med hjälp av stöd och anpassning. Genom att barnets brister 

framhävs och barnet ges möjlighet att träna på dem kan barnet senare lära sig att anpassa sig 

till omgivningens krav (2007). 

 
4.1.2 Det kritiska perspektivet 

Det kritiska perspektivet beskriver Nilholm (2007) som en direkt följd till den kritik som finns 

gentemot det kompensatoriska perspektivet och användningen av normalitet samt 

kategorisering av barn inom förskola och skola. Men även gentemot specialpedagogik samt 

dess användningsområde och biverkningar. Perspektivet anser att specialpedagogik är en 

direkt följd av förskolans samt skolans misslyckande att möta alla barns olikheter och 

mångfalder, som bidrar till att barn pekas ut och skapar segregering bland barn. Särskilt stöd 

och specialpedagogik finns inte för att se till alla barns bästa, utan för att skolan ska kunna 

skylla sitt eget tillkorta kommande på eleverna. 

 

För pedagogiken innebär det att skolan ska vara en skola för alla och bör anpassas för den 

mångfald av barn som den finns till för. Detta sker eftersom skolan har som uppdrag att 

bemöta barns olikheter och barn har en rätt till delaktighet oavsett vad de bär med sig när de 

kommer till verksamheten. Olikheterna och skillnaderna som barnen har bör ses som något 

positivt och uppmärksammas samt ses som en resurs till utbildningen och inte som en 

belastning. Utifrån perspektivet ifråga, bör ett problem som uppstår hos ett barn sökas utanför 

barnet själv och stödet bör inte erbjudas till det individuella barnet utan barngruppen. Detta då 

perspektivet är uppbyggt utifrån att det är i interaktion som en problematik uppstår och det är 

miljön och dess utformning som avgör om det är ett problem eller inte.  

 

Nilholm hävdar att perspektivet anser att genom att arbeta med sociala förändringar och 

inkludering samt förändring i miljön utifrån barnens mångfald, kommer behovet av 

specialpedagogiska insatser som särskilt stöd inte behövas. Detta då alla barn kommer kunna 

delta inom den ordinarie undervisningen eftersom barn inte längre själva tillskrivs problem 

utifrån sociala processer (2007). 

 
4.1.3 Dilemmaperspektivet 

Nilholm (2007 beskriver att perspektivet bygger på det dilemma som uppstår mellan det 

kompensatoriska perspektivet och det kritiska perspektivet. Detta utifrån att det finns en 

etiskaspekt kring att tillskriva barn egenskaper eller svårigheter men även utifrån en 

maktaspekt kring att välja vilket perspektiv som är korrekt samt vem som får avgör det.  

 

Utifrån dilemmaperspektivet påverkar både sociala samt kulturella förutsättningar hur barn 

uppmärksammas samt hur den pedagogiska verksamheten bör utformas. Barngruppens 

storlek, resurser, förhållningssätt i förskolan, eventuell pedagogisk inriktning, miljöerna och 

hur gruppsammansättningen av barn ser ut är exempel på faktorer som kan påverka vilka barn 
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som uppmärksammas. Utifrån dilemmaperspektivet kan ett barn uppmärksammas som 

annorlunda i en specifik verksamheten men kanske inte i en annan verksamhet med andra 

förutsättningar eller sammansättning av människor. Därför bör barn inte tillskrivas 

svårigheter, problem eller stämplas som annorlunda. 

 

Nilholm hävdar att dilemmat landar i att det är en perspektivfråga vem som avgör olikheter 

hos barn, eftersom verkligheten och det som anses vara sanning skapas i sociala och kulturella 

interaktioner. Det sker en förhandling mellan de aktörer som berättar sina perspektiv och det 

är då verkligheten skapas. Därför borde alla aktörer, som frågan kring barns olikheter berör, få 

framföra sitt perspektiv eller säga sin uppfattning. Det gäller även de som inte har ett 

pedagogiskt uppdrag så som barnen själva och vårdnadshavarna. Genom att få allas 

uppfattningar skapas sedan verkligheten och utifrån det kan man sedan skapa en individuell 

plan kring hur ett barns specifika olikhet bör bemötas i den pedagogiska verksamheten. Det 

finns enligt perspektivet inte ett övergripande sätt som alla barn bör bemöts utifrån, utan alla 

barn är individuella och verksamheten bör agera utifrån det (2007). 
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5 Metod 
Syftet med denna studie är att med hjälp av semistrukturerade interjuver jämföra hur 

förskollärare i förskolan arbetar med att uppmärksamma, utforma stöd samt bemöta de barn 

som behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd i förskolan. Genom att analysera 

förskollärares berättelser ska studien bidra med en bredare kunskap kring förskollärares 

bemötandeperspektiv gentemot barns skiftande behov. Frågorna som söker sitt svar är hur 

uppmärksammar och bemöter förskollärare barn som är i behov av ledning och stimulans eller 

behov av särskilt stöd i förskolan? Samt vilket stöd ges till barn i förskolan med behov av mer 

ledning och stimulans eller särskilt stöd? I det här avsnittet beskrivs därför den kvalitativa 

metod som studien baseras utifrån samt vilka argument som ligger till grund för de val samt 

urval som gjorts under studiens gång. Men även semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsverktyg samt en kortare presentation av respondenterna som deltog i 

intervjuerna. Studiens tillförlitlighet, metoddiskussion samt etiska övervägande kommer även 

att diskuteras samt framhävas. 

 

5.1 Kvalitativmetod 
För att få svar på syftet och frågeställningarna genomfördes studien som en kvalitativ studie, 

då studien avser att bidra med en bredare kring förskollärares bemötandeperspektiv gentemot 

barns skiftande behov. En kvalitativ ansats strävar efter att skapa större förståelse kring ett 

fenomen eller objektsnatur. Det sker genom att gå in på djupet och ta ett inifrånperspektiv för 

att utforska åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter (Allwood & Erikson, 2017; 

Denscombe, 2018). En kvalitativ analys baseras på ord men även bilder och utifrån studiens 

syfte ansågs, att den kvalitativa ansatsen är mest lämpad för att nå forskningsmålet samt göra 

studien användbar (Denscombe, 2018). 

 

5.2 Datainsamling 
Studien påverkades samt fördröjdes av Covid-19 och de rådande omständigheterna i 

samhället, då intervjuerna fick ombokas flertalet gånger för att sedan avbokas helt på 

obestämd tid i den kommun som först avsågs involveras i studien. Det berodde på att 

arbetsbelastningen på förskolorna på grund av sjukdom bland personalen men även på grund 

av personalfrånvaro till följd av vård av sjukt barn, påverkat förskollärarnas möjligheter att 

delta i studien. Den först valda kommunen fick även stänga ner flertalet förskolor för att 

istället slå ihop verksamheter på enstaka orter utifrån det pressade läget. Detta medförde att 

studien stötte på patrull och jag tog därför beslutet att börja om, genom att återigen ta kontakt 

med samordnare, förskollärare samt förskolechefer men i en annan kommun i en annan del av 

Sverige.  

 

Insamlandet av empiri skedde genom telefonintervjuer. Intervjuer som datainsamlingsverktyg 

vid småskalig forskning är lämplig när syftet är att förstå på djupet och få privilegierad 

information från yrkesverksamma. Men även att intervjuer består av en rapportering där 

forskaren lyssnar till vad människor tänker, gör och resonerar kring ett fenomen. Utifrån 

studiens syfte bedömdes att intervjuer var den mest tillämpningsbara datainsamlingsmetoden 

då studien syftar på att få djupgående data utifrån förskollärares bemötandeperspektiv, 

förhållningssätt och uppfattningar (Denscombe, 2018). 

 

Intervjuerna valdes att göras telefonbaserade för att göra studien mer tidseffektiv då kommen 

som valts ut som urval inte låg i samma del av Sverige som jag själv bor. Att intervjuerna var 

telefonbaserade gjorde det därför möjligt att kunna nå ut till förskollärare oavsett vart de bor 
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eller arbetar utan att behöva tänka på reseavståndet eller ekonomiska förutsättningar för mig 

som forskare vid bland annat pendling. Det finns fördelar med telefonintervjuer både 

avseende tidsaspekten, ekonomiska aspekter men även utifrån att respondenten inte påverkas i 

lika stor omfattning av forskaren i form av yttrepåverkan, så kallad intervjuareffekt. Med 

intervjuareffekt menas att forskaren kan färga respondenternas svar utifrån att utifrån olika 

sociokulturella aspekter, bland annat kön, klass, ålder och ursprung med mera. Det kan visa 

sig genom att respondenten besvarar en fråga utifrån det svar de tror att forskaren vill ha, det 

kan även visa sig genom att min ålder påverkar hur seriöst respondenterna tar intervjun eller 

vilket svar de väljer att ge på frågorna (Denscombe, 2018).  

 

Utifrån att intervjuerna skedde via telefon kunde respondenten enbart, eventuellt, påverkas av 

rösten. Det bedöms mindre troligt att svaren färgades via telefon än via personliga intervjuer 

där yttre påverkan finns. Ämnet på studien kan uppfattas vara av känsligare karaktär därför 

bedömdes även telefonintervjuer vara mer lämpligast så att intervjuerna kunde ske utan 

visuellkontakt där respondenten och jag som forskare inte såg varandra. Detta då intervjun på 

det här sättet blir mer opersonlig och frågorna upplevs då som mindre besvärande för 

respondenten att besvara än när forskaren finns framför dem eller tittar på dem via en kamera 

(Denscombe, 2018; Bryman, 2018). Det finns negativa aspekter vid utförandet av en 

telefonintervju eftersom den information som kan fås via kroppsspråket, så som miner och 

gester, försvinner. Men det finns även en svårighet i att veta att den personen du avser 

intervjua faktiskt är den som den utger sig för att vara (Bryman, 2018). 

 

Intervjuerna genomfördes via telefon och med öppna frågor, se bilaga B, för att få fram 

förskollärarnas egna erfarenheter och förhållningssätt. Intervjuerna spelades in med 

ljudupptagning och tog cirka 20-30 minuter vardera. Intervjuerna hade en semistrukturerad 

struktur där det fanns färdig formulerade frågor och ämnen men där det även fanns en 

flexibilitet i vilken ordning de olika frågorna skulle komma och frågorna kunde även 

omformuleras vid behov, beroende på respondentens svar och tankar kring tidigare frågor.  

Genom att låta intervjun vara flexibel kan forskaren lättare nå det som respondenten finner 

viktigt samt anser vara av betydelse kring ämnet (Denscombe, 2018; Bryman, 2018). Studien 

avser att nå förskollärarnas bemötandeperspektiv därför är det av vikt för studiens syfte att 

respondenterna utvecklar sina svar med ingående information. Utifrån det här bedöms 

semistrukturerad intervjustruktur som den mest användbara strukturen för studien.  

 

Efter intervjuerna var klara transkriberades intervjuerna utifrån ljudupptagningen. När 

transkriberingen av varje intervju var genomförd fick de deltagande respondenterna se sin 

egna transkribering för att kunna ge synpunkter eller tillägg om det var någonting som 

uppfattats fel. Det här benämns som en respondentvalidering, som utförs för att få en 

bekräftelse kring att det som sagts i samtalet uppfattats rätt av forskaren och stämmer överres 

med det som respondenten ville förmedla i sitt svar (Bryman, 2018).  

 

5.3 Urval  
Respondenterna valdes ut utifrån ett subjektivt urval, där urvalet handplockas utifrån deras 

egenskaper, erfarenheter och kunskap. De valdes både utifrån sin relevans utifrån studiens 

syfte men även utifrån att de hade erfarenhet i ämnet (Denscombe, 2018). Urvalet skedde 

målstyrt och 4 stycken utvalda nyckelpersonen utifrån studiens syfte valdes ut, alla 

verksamma på olika förskolor. 
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Nyckelpersonerna valdes ut utifrån att de är utbildade förskollärare samt är verksamma i 

förskolor som arbetar eller har arbetat aktivt med barn som är i behov av mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd. Urvalet gjordes för att välja intervjupersoner med erfarenhet 

kring fenomenet och de valdes även ut utifrån att de är verksamma på olika förskolor för att få 

en bredare kunskap, med erfarenheter av ett varierande arbetssätt kring barn i behov av mer 

ledning och stimulans eller särskilt stöd. Det här bidrar till att de kan ge vad Denscombe 

(2018) beskriver som privilegierad information med kunskaper baserade på erfarenheter.  

 

För att få kunskap kring vilka förskollärare eller förskolor som skulle involveras i studien tog 

jag kontakt med en samordnare i en slumpmässigt vald, mellanstor kommun, i norra Sverige. 

Genom samordnaren erbjöds information kring vilka förskolor som, enligt denne, var särskilt 

duktiga och framåt i sitt arbete med barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt 

stöd. Från samordnaren förmedlades kontaktuppgifter till förskollärare på 4 stycken olika 

förskolor. Därefter kontaktades alla förskollärarna som samordnaren lämnat kontaktuppgifter 

till för att sedan låta förskollärarna själva avgöra om de ville delta i studien eller inte. Det blev 

till slut en förskollärare från varje förskola som deltog i studien.  

 

5.3.1 Presentation av förskollärarna 

Det var fyra stycken personer som deltog i studien, alla var kvinnor och utbildade 

förskollärare och som arbetar vid fyra stycken olika förskolor i en och samma kommun. 

Eftersom att namnen på de deltagande förskollärarna kommer fingeras, kommer de i studien 

istället att kallas för Förskollärare Anne, Förskollärare Britta, Förskollärare Stina samt 

Förskollärare Doris.  

 

Nedanstående tabell är en kortare presentation kring förskollärarna, förskolan, antalet barn i 

barngruppen samt åldrarna på barnen. 

 

 

5.4 Genomförande och analys 
I det här avsnittet beskrivs tillvägagångssättet vid insamling av empirin i form av 

telefonbaserade intervjuer samt hur bearbetning av den insamlade empirin i form av en 

abduktiv analys valdes samt genomfördes.  
 
5.4.1 Genomförande av intervjuerna 

Innan genomförandet av intervjuerna skapades ett missiv med information som skulle gå ut 

till de deltagande förskollärarna via mejl. Det är lättare att få till en intervju om den tilltänkta 

respondenten kontaktas i förväg med information kring studien men även hur lång tid den 

tilltänkta intervjun kommer ta (Denscombe, 2018). I missivet framgick därför studiens syfte 

och bakgrund, deras frivilliga val kring att medverka och andra forskningsetiska aspekter men 

Fingrerat namn 

 

Ålder Arbetslivserfarenhet 

som förskollärare 

Antal barn i 

barngruppen 

Ålder på 

barnen 

Förskollärare Anne 

 

31 år 6 år 16 st. barn 1-3år 

Förskollärare Britta 

 

58 år 17 år 22 st. barn 3-5 år 

Förskollärare Stina 

 

42 år 3 år 23 st. barn 4-5 år 

Förskollärare Doris 

 

35 år 7 år 15 st. barn 1-3 år 
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även information kring ungefär hur lång tid intervjun skulle ta samt på vilket sätt den skulle 

ske. De gavs möjlighet att påverka när intervjutillfället skulle ske och de gavs även 

kontaktinformation till både mig som forskare samt handledare för studien.  

 

Kontakt togs med respondenterna först via mejl och med hjälp av missivet, när och om de 

sedan valde att delta i studien bokades en tidpunkt för telefonintervjun in. Respondenterna 

fick i förväg ingen information kring de frågor som skulle ställas, det här för att motverka att 

de besvarar frågorna utifrån vad de tänker att de förväntas ge för svar eller där de 

eftertänksamt utforskat frågan. När respondenter i förväg får ta del av frågorna kan det 

spontana i svaren försvinna och det blir svårare att nå på djupet kring tankar, upplevelser och 

åsikter (Bryman, 2018). Efter respondenterna visat intresse för att delta i studien togs även 

kontakt med förskolechef via telefon för att informera om studien och för att inhämta ett 

tillstånd samt ett samtycke från dem. Samtycket bedömdes av vikt utifrån att det i förväg inte 

gick att avgöra om telefonintervjuerna skulle ske i verksamheten eller utanför, för mer 

information se avsnitt 5.7 etik. 

 

Frågorna som ställdes under intervjuerna bestod av öppna frågor, se bilaga B, för att 

undersöka förskollärarnas egna perspektiv och åsikter. Öppna frågor möjliggör för 

respondenterna att själva kunna tänka efter utan att påverkas av forskarens ordval eller 

förväntade svar på frågorna (Bryman, 2018). Intervjuerna skedde semistrukturerade och alla 

respondenterna fick ta del av samma frågor däremot fick de frågorna i olika ordning beroende 

på sitt tidigare svar samt en del följdfrågor skilde sig åt. Jag som forskare var flexibel igenom 

intervjuerna och valde att anpassa intervjuns uppbyggnad utifrån respondenten och deras svar. 

Detta gjordes utifrån att forskare i semistrukturerad intervjuer bör använda sig av 

utvecklingsmässiga frågor som anpassas utifrån respondenten och situationen (Denscombe, 

2018). 

 
5.4.2 Bearbetning av empirin 

Bearbetningar av empirin som kom in från intervjuerna skedde selektivt där det som var av 

vikt för studiens syfte sorterades ut. Eftersom studien avsåg att finna bemötandeperspektiv i 

respondenternas svar kopplat till det teoretiska ramverket bedömdes en abduktiv analys var 

bäst lämpad vid bearbetning av empirin. I en induktiv analys finner forskaren slutsatser 

utifrån insamlad empiri medan en deduktiv analys bygger på att forskaren utgår ifrån en teori 

som sedans bearbetas utifrån den insamlade empirin men även tidigare forskning (Fejes & 

Thornberg, 2019). När en induktiv samt en deduktiv analys samspelar och växelverkar 

benämns det som en abduktiv analys (Arne & Svenssons, 2012). Utifrån en abduktiv analys 

kan forskaren både se till slutsatserna som kan dras utifrån den insamlade empirin men jämför 

och tolkar även resultatet utifrån de teorier som finns för att finna likheter eller mönster i 

empirin. Slutsatser kan även dras utifrån den tidigare forskning som har presenterats, vilket 

inte sker vid en deduktiv analys där studien enbart utgår ifrån det teoretiska ramverket (Fejes 

& Thornberg, 2019). 

 

Utifrån en abduktiv analys avsåg studien att finna mönster och teman av underlaget som 

sedan sammanställdes för att få fram den gemensamma beskrivningen och vad som utifrån 

studien anses som typiskt för fenomenet i förskolans kontext (Denscombe, 2018). 

Förskollärarna utsagor analyserades utifrån de tre perspektiv som beskrivits under teoretiskt 

ramverk avsnitt 4.1. De tre perspektiven bestod av det kompensatoriska perspektivet, det 

kritiska perspektivet samt dilemma perspektivet. Perspektiven användes som utgångspunkter 

för att se över förskollärarens gemensamma beskrivningar och bemötandeperspektiv men 
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även för att se vilka eventuella olikheter som framkom. Resultatet samt analysen av resultatet 

presenteras under avsnitt 6, resultat och analys.  

 
5.5 Studiens tillförlitlighet 
För att kunna bedöma kvaliteten och validiteten i en kvalitativ forskning bör man utgå ifrån 

fyra delkriterier som består av trovärdigheten, överförbarheten, pålitligheten samt möjligheten 

att styrka och konfirmera (Bryman, 2018). 

 

Trovärdigheten utgår ifrån att det kan finnas många olika beskrivningar av en social 

verklighet. Därför är det av vikt att som forskare utföra sin forskning utifrån de regler som 

finns men även att de som deltar får ta del av resultatet för att kunna bekräfta att forskaren 

uppfattat dem korrekt (2018). Studien anses ha trovärdighet då studien utförts enligt de regler 

som finns men även då respondenterna själva fick ta del intervjumaterialet och 

transkriberingarna för att få inverka om någonting uppfattats fel eller saknades genom en 

respondentvalidering. Respondentvalidering kan ske på olika sätt, jag har valt att 

respondenterna får ta del av transkriberingen för att bekräfta om något saknats eller om jag 

som forskare har uppfattat dem rätt (Bryman, 2018). Respondenterna kommer även få ta del 

av det färdiga resultatet när studien är färdig. 

 

Överförbarhet styrkts genom att studien har dokumenterats med täta och fylliga beskrivningar 

så att andra ska kunna ta del av resultatet. Antingen för att de ska kunna utföra en liknande 

studie i en annan miljö eller se om resultaten kan överföras in i en annan miljö (Bryman, 

2018). Nuvarande studie har en tydlig överförbarhet då den har ingående beskrivningar av 

sina valda metoder och tillvägagångssätt genom hela studien, det framkommer tydligt kring 

tankarna bakom valda metoder, urval med mera och vad de lett fram till. Utifrån det här går 

det även säga att studien har en pålitlighet genom att det finns tydliga och fullständiga 

beskrivningar av alla delar samt processer i studien (Bryman, 2018).  

 

Det är av vikt för en studie att kunna ha möjlighet att styrka och konfirmera, vilket avser att 

jag som forskare inte medvetet låtit mina egna värderingar eller förutfattade meningar påverka 

studien eller dess resultat. Studien är utförd i god tro och anses vara styrkt och konfirmerad då 

den är framförd så objektivt som möjligt. Fullständig objektivitet i samhällsvetenskaplig 

forskning är inte möjlig men så långt det är möjligt har jag inte låtit egna erfarenheter eller 

perspektiv påverka studien (Bryman, 2018). 

 

En kvalitativ forskning kan anses vara valid utifrån olika kriterier men betonar vikten av att 

en studie har en intern koherens samt att detta är av vikt både för kvalitativ forskning men 

även kvantitativ forskning. Intern koherens innebär att studiens analys och resultat hänger 

samma utan att vara motsägelsefulla samt vikten att alla delar i studien hänger samman 

(Allwood och Erikson, 2017). Utifrån ovanstående bedömer jag att studien har en god 

tillförlitlighet och validitet samt uppfyller de förväntningar som finns gentemot en kvalitativ 

forskningsansats utifrån dess uppbyggnad och ingående beskrivningar av processerna. 

 

5.6 Metodkritik 
Utifrån studiens syfte som avsåg att jämföra hur förskollärare i förskolan arbetar med att 

uppmärksamma, utforma stöd samt bemöta de barn behöver mer ledning och stimulans eller 

särskilt stöd i förskolan, ansågs semistrukturerade intervjuer vara den mest tillämpningsbara 

metoden för datainsamlingen. Ämnet kunde även uppfattas som känsligt vilket gjorde att 

telefonbaserade intervjuer bedömdes lämpligast för att uppnå syftet. Denscombe (2018) samt 
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Ahrne och Svensson (2015) belyser att det finns en del nackdelar med intervjuer bland annat 

att det är svårt att få validitet i datan som samlas in, detta utifrån att det baseras på vad 

respondenterna säger, vilket inte är säkert att det överensstämmer med deras agerande. De 

beskriver även att det är svårt att värdera tillförlitligheten vid forskning baserad på intervjuer 

utifrån, att respondenterna som deltar och den specifika situationen där intervjun genomförs, 

kan påverka vilken form av innehåll som forskaren får in.  

 

Jag har vägt fördelarna med nackdelar under studiens gång, jag har trots de uppenbara 

nackdelarna med intervju valt att metoden ansågs mest lämplig. Hänsyn har tagits till de 

nackdelar kring validiteten i det insamlade materialet genom att de medverkande 

respondenterna i efterhand fått se transkriberingen av sina egna intervjuer för att se om de är 

något de anses sig saknas eller att jag som forskare uppfattat dem rätt. Trots att intervjun har 

spelats in med ljudupptagning ansåg jag det viktigt att genomföra en respondentvalidering där 

de som deltagit får ta del av underlaget efter intervju (Bryman, 2018).  

 

Det lyfts fram att tillförlitligheten i studien kan påverkas av vilka respondenter som deltar och 

i vilket sammanhang de befinner sig i. Jag har försökt att minimera en eventuell 

intervjuaeffekten genom att inte göra intervjuerna med visuellkontakt där jag och 

respondenterna kan se varandra. Jag har även valt att göra semistrukturerade intervjuer för att 

försöka att motverka eventuell påverkan kring konsistensen av den insamlade datan genom att 

kunna anpassa frågorna och dess ordning utifrån respondenten. I studien är däremot alla 

verksamma förskollärare på kommunala förskolor och studiens avsikt var att få fram deras 

bemötandeperspektiv därför var de av vikt att den insamlade datan faktiskt påverkades av 

dem, oavsett om det var i en positivbemärkelse eller negativ. Underlaget som kom in var 

utförligt och besvarade de öppet ställda frågorna med vad som kan anses vara 

respondenternas egna upplevelser kring fenomenet.  

 

Under studiens gång ansåg jag att urvalet att använda erfarna förskollärare var av vikt för att 

få fram bemötandeperspektivet hos de yrkesverksamma som arbetar eller har arbetat aktivt 

med barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. I efterhand har jag ställt 

mig frågan om det ger en rättvisbild av hur det ser ut i verksamheterna, eventuellt hade de 

givit en mer rättvisbild att använda sig av förskollärare utifrån ett annat urval och där de inte 

sedan tidigare utmärkt sig som förskollärare som ligger i framkant med sitt arbete kring att 

bemöta barns olikheter. Eventuellt skulle studien även behövt att involvera fler förskollärare 

för att få en mer rättvisbild kring hur det ser ut på ett större plan bland yrkesverksamma 

förskollärare, detta för att kunna göra studien än mer tillförlitligt och valid. 

 

5.7 Etiska överväganden 
Som forskare är det av största vikt att forskningen utförs etiskt korrekt utifrån de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2017) framställt. Utifrån de forskningsetiska 

principerna, som består av informationskravet som innebär att forskaren ska informera om 

syftet kring forskningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i forskningen själva 

bestämmer om de vill medverka. Konfidentialitetskravet innebär att personliga uppgifter om 

medverkande i forskningen hålls hemliga och förvaras under största möjliga konfidentalitet så 

att obehöriga inte får tillträde till dem. Nyttandekravet innebär att uppgifterna är insamlande i 

forskningens specifika syfte och får därför enbart användas till det här (Vetenskapsrådet, 

2017).  
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De forskningsetiska principerna finns för att värna om deltagarnas personliga intresse, då 

medverkande i forskning inte ska komma till skada eller lida men av sin medverkan. Lida 

men kan i forskning innebära både fysisk, psykisk samt personlig skada. Men även för att se 

till att de som deltar i studien vill göra det av egen fri vilja där de är införstådda i studiens 

syfte. Samtycke inhämtas alltid och det görs efter att information kring studien och syftet 

framgått. Detta sker för att både skydda dem som medverkar men även för att skydda studiens 

validitet och forskaren, från eventuellt felaktig information som lämnas vid ofrivillig 

medverkan eller att det i efterhand framkommer att de som medverkat inte varit införstådda i 

studiens syfte. Forskaren har ett ansvar att arbeta ärligt, opartiskt samt med insyn men även 

följa de lagstiftningar som finns både kring forskning samt kring ämnet (Denscombe, 2018). 

 

Utifrån Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer samt beskrivningen av vikten kring att följa de 

etiska principerna, genomfördes studien på ett etiskt korrekt sätt där alla medverkande 

förskollärare utifrån informationskravet först fick ett missiv med information kring studiens 

och dess syfte. I missivet framkom även att studien är frivillig att medverka i och innan 

intervjuns start fick de återigen information kring att de när som helst kan välja att avbryta sin 

medverkan i studien. Utifrån samtyckeskravet inhämtades även samtycke genom att 

deltagande förskollärare först fick ge återkoppling skriftligt om de ville medverka i studien, 

de fick även innan intervjun påbörjades information muntligt kring studiens syfte och de 

forskningsetiska principer studien följer. Därefter inhämtades ett muntligt samtycke som 

sedan dokumenterades. Enligt etikkommittén sydost riktlinjer (2020) bör information lämnas 

både skriftligt och muntligt och ett samtycke anses enbart giltigt om personerna i förväg fått 

information kring studien och vad de samtycker till. Därför bedömdes det vara viktigt ur 

forskningsetiska aspekter att medverkande förskollärare både via missivet fick information 

kring studien men även muntligt innan intervjun påbörjades. Det framhålls att ett samtycke 

bör inhämtas skriftligt för att skydda både den som medverkar i studien men även forskaren 

(Denscombe, 2018). Utifrån den form av forskning som min studie avser gjorde jag ett etiskt 

övervägande att följa Etikkommitténs sydosts (2020) riktlinjer där enbart ett muntligt 

samtycke är tillräckligt vid en studie som utförs av en student på grundnivå, därför 

inhämtades samtycket enbart muntligt, samtycket sparades och dokumenteras. 

 

Utifrån konfidentialitetskravet fick de medverkande förskollärarna både i missivet och 

muntligt innan intervjuernas startades information kring att det kommer råda anonymitet 

kring deras medverkan i studien. Att deras namn kommer fingeras i forskningen och den data 

som insamlas kommer inte kunna gå spåra tillbaka till dem själva eller till den förskola de är 

Uempiri enbart kommer används i forskningssyftet och i den aktuella studien enligt 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Etikkommittén sydost (2020) framhåller även att forskaren bör inhämta tillstånd från 

förskolechef eller verksamhetschef om studien genomförs i en förskolepedagogisk kontext. 

Eftersom intervjuerna genomfördes via telefon gjorde jag ett etiskt övervägande att ändå 

inhämta tillstånd från förskolechef utifrån att det inte går att avgöra ifall medverkande 

förskollärare deltog ur ett privatperspektiv där intervjuerna genomfördes hemifrån eller om de 

genomförde intervjuerna i verksamheten samt på arbetstid. Kontakt togs med behörig 

verksamhetschef för att informera om studien och dess syfte samt för att inhämta tillstånd för 

att genomföra intervjuerna. De fyra verksamhetscheferna godkände att studien genomfördes i 

deras verksamhet, deras tillstånd inhämtades muntligt och dokumenterades. 
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Studien utfördes inom vad som kan betraktas som ett känsligt ämne där mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd kan bidra till att barn hamnar i fokus. Det har varit studiens 

yttersta riktlinje att inga barn ska pekas ut eller framkomma i studien utifrån etiska aspekter 

utan enbart förskollärares bemötandeperspektiv samt arbetssätt. De medverkande 

förskollärarna har därför både i missivet samt muntligen före intervjun påbörjades fått 

information kring vikten av att inga barn pekas ut.  
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6 Resultat och analys 
I det här stycket följer resultatet från de genomförda intervjuerna och den insamlade empirin.  

Resultatet delas in utifrån teman baserade på studiens syfte och frågeställningar. Syftet med 

studien avsåg att med hjälp av semistrukturerade interjuver jämföra hur förskollärare i 

förskolan arbetar med att uppmärksamma, utforma stöd samt bemöta de barn som behöver 

mer ledning och stimulans eller särskilt stöd i förskolan. Genom att analysera förskollärares 

berättelser ska studien bidra med en bredare kunskap kring förskollärares 

bemötandeperspektiv gentemot barns skiftande behov. Frågorna som sökte sitt svar var hur 

uppmärksammar och bemöter förskollärare barn som är i behov av ledning och stimulans eller 

behov av särskilt stöd i förskolan? Samt vilket stöd ges till barn i förskolan med behov av mer 

ledning och stimulans eller särskilt stöd? De teman som valts är att arbeta med barns 

skiftande behov i förskolan, att uppmärksamma barns skiftande behov i förskolan samt Stöd 

och anpassningar i förskolan. 

 

I underrubrikerna kommer först en sammanfattning av förskollärarnas svar framföras utifrån 

de teman som funnits i resultatet. De kommer sedan kopplas samman med teoretiska 

ramverket, som presenterats under avsnitt 4.1, i form av det kompensatoriska perspektivet, det 

kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet. Analysen avser att finna mönster och teman i 

underlaget för att se om de finns gemensamma beskrivningar och perspektiv men även för att 

se vilka eventuella olikheter som framkom i resultatet. Utifrån resultatet går det dock inte 

avgränsa en intervjudeltagares svar till enbart ett av de tre olika perspektiven, då alla 

förskollärarna återspeglar delar ur de olika perspektiven i sina utsagor, däremot har det i 

denna studie valts att göra en analys utifrån de delar av resultatet som utmärker sig mest samt 

vilket perspektiv de kan likställas med. 

 

6.1 Att arbeta med barns skiftande behov i förskolan 
Under intervjuerna framkom det att förskollärarna fann det som en stor utmaning att arbeta 

med barns skiftande behov för att kunna se alla barnen. Det läggs ett stort ansvar på 

verksamheten att arbeta inkluderande samtidigt som resurserna både ekonomiskt samt 

personalmässigt är begränsade för att möta alla barnens behov, oavsett anledning till behovet.  

 
Ofta får dels de barn som behöver mer utifrån sina särskilda behov komma ”ikläm” 

eftersom resurserna sparas in. Men också att de barn som behöver utmanas eftersom de 

kommit långt, får stå tillbaka eftersom den pedagogiska undervisningen ofta läggs på en 

lägre nivå (Förskollärare Anne). 

 

Det framkom utifrån förskollärarens beskrivning att barns skiftande behov kan vara svåra att 

möta i en verksamhet som ska fungera för alla barn oavsett vart de är i sin utveckling. I citatet 

framkom att det är svårt att arbeta för att utmana alla barnen utifrån sin kunskapsnivå då de 

barnen som är längre i sin utveckling ofta får hållas tillbaka för att nivån skall vara jämn för 

hela barngruppen. Den här problematiken lyftes även fram av Förskollärare Doris som 

beskrev att de försöker arbeta med att anpassa sin verksamhet utifrån barnens individuella 

behov och anpassa verksamheten utifrån de förutsättningar som barnen har men ekonomiska 

restriktioner kan påverka hur pass stora anpassningar de har möjlighet att göra för det 

individuella barnet och verksamheten. En annan förskollärare beskrev att de ofta hamnar i ett 

dilemma där tidsaspekten kan påverka deras möjligheter men även att de inte får den hjälpen 

de behöver från andra aktörer för att anpassa miljön, för att kunna möta de behov som finns i 

verksamheten. 
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Vi försöker att vår förskola ska anpassas utifrån alla barns förutsättningar och behov 

och hur det är just nu i vår aktuella barngrupp, vilka behov som finns, vad behöver 

ändras osv. Men ett dilemma vi kan möta är att man inte får den hjälpen av ex 

vaktmästare för att göra om i sin miljö utan det blir en långdragen process som tar tid 

för att göra en liten förändring och att tiden inte alltid räcker till för allt man vill göra 

(Förskollärare Stina). 

 

Således framkommer det att förskollärarna vill arbeta för att anpassa verksamheten utifrån 

alla barns skiftande behov men att de ibland inte har tillräckligt med förutsättningar för att 

göra det. Gemensamt berättade samtliga förskollärare att det är viktigt att uppmärksamma 

barn i behov av särskilda insatser tidigt för att kunna hjälpa barnen att få en bra start i livet. 

En av förskollärarna beskrev även det som att alla barn vid något tillfälle behöver mer ledning 

och stimulans eller extra stöd samt att det är deras uppdrag att anpassa verksamheten och det 

pedagogiska innehållet för att möta varje barn när de hamnar i den delen av sitt liv. En av 

förskollärarna uttryckte däremot en oro kring hur barnen uppmärksammas och tillskrivs 

svårigheter utan att se över verksamheten och pedagogiken. Hon reflekterade över hur 

förskollärare och förskolan i allmänhet tänker kring bemötande med barnen utifrån läroplanen 

för förskolan och dess beskrivning kring vikten av att möta alla barn förutsättningar och 

behov. 

 
Ofta är det enbart individuella lösningar för ett barn som är vanligast. Vi borde istället 

tänka mer på att förändra förutsättningarna för barngruppen i form av vårt bemötande, 

kraven barnen har, miljöns utformning och verksamhetens anpassningar. Det oroar mig 

att vi ofta ser problem hos barnen och inte hur det är runtomkring barnen och vad det är 

barnen behöver för förutsättningar för att kunna utvecklas (Förskollärare Britta). 

 

Förskollärarens oro bottnar i att förskolor ofta ser en problematik hos barnen utan att först 

reflektera kring den sociokulturella miljön som finns bakom i form av barngruppens 

sammansättning, verksamhetens utformning, miljöns påverkan på barnen med mera. Hon var 

självkritisk i sitt yttrande och kring arbetssättet som enligt henne är vanligt i förskolans 

verksamhet. 

 

En annan förskollärare berättade att barngruppen kan påverkas negativt av att det finns barn i 

behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd och att det då är verksamhetens fel. 

Hon beskrev det som att de som pedagoger inte får rätt förutsättningar för att arbeta utifrån 

läroplanens intentioner och att de gånger som barngruppen påverkas negativt, beror det oftast 

på att det saknas personal eller kompetens inom personalen för att möta alla barns behov.  
 

Att man som pedagog inte får den hjälp man behöver för att utföra sitt arbete så man 

känner att man klarar av att utföra sitt uppdrag så som det är tänkt. Verksamheten utgår 

alltid från barnen, deras intresse, ålder och var de är i sin utveckling (Förskollärare 

Stina). 

  

6.1.1 Analys 

Det framkommer att förskollärarna arbetar med barns skiftande behov men utifrån olika 

bemötandeperspektiv. Förskollärare Britta framhävde en oro kring att barn tillskrivs problem 

istället för att se på verksamheten och det pedagogiska innehållets utformning, hon ansåg att 

man bör se bortom barnet. Förskollärare Stina betonar också att den sociala miljön och 

fysiska miljön påverkar om barn är i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd 

men även att okunskap och bristande förståelse hos pedagoger kring barns olikheter skapar ett 
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behov hos barnen. Detta eftersom pedagogerna inte vet hur de ska arbeta med samt bemöta 

barns olikheter i verksamheten. Det bemötandeperspektiv som både Förskollärare Britta och 

Förskollärare Stina beskriver ovan är värderingar som kan likställas med det kritiska 

perspektivet. Det kritiska perspektivet karaktäriseras enligt Nilholm (2007) av att det är 

förskolans uppdrag att tillmötesgå barns olikheter och skiftande behov samt att förskolan skall 

anpassa utifrån de olika barn som finns i dess verksamhet. Problem som uppstår hos ett barn 

bör därför sökas utanför barnet och se över den sociala och fysiska miljön som barnet är en 

del utav (2007). I båda förskollärarnas uttalande framkommer en stark koppling till det 

kritiska perspektivet som ser bortom barnets individuella brister och istället ser utifrån 

verksamhetens brister att möta barnens olikheter.  

 

Förskollärare Doris och Förskollärare Anne beskriver att de vill anpassa verksamheten utifrån 

barnens individuella behov men att det finns svårigheter som påverkar hur mycket de har 

möjlighet att möta barnens behov i verksamheten. Förskollärare Anne beskriver i sitt 

uttalande att barn hamnar ”ikläm” när det pedagogiska innehållet ska utformas och 

Förskollärare Doris lyfter fram att de försöker anpassa verksamheten utifrån individuella 

barns behov. De här beskrivningarna kan kopplas samman med det kompensatoriska 

perspektivet, då verksamheten skall anpassas för att möta de behov och svårigheter ett barn 

har för att kunna kompensera för de brister i förmågor och egenskaper som barnet har 

(Nilholm, 2007). Båda förskollärarna lyfter fram att verksamhetens uppdrag är att göra 

anpassningar för att möta barnens individuella behov vilket framställs i det kompensatoriska 

perspektivet.  

 

6.2 Att uppmärksamma barns skiftande behov i förskolan 
Förskollärarna beskrev allihopa att arbetsgången när ett barn uppmärksammas vara i behov av 

mer ledning och stimulans eller särskilt stöd börjar i arbetslaget och genom dokumentationen 

och observationerna som sker i verksamheten. Hur diskussionerna sker i arbetslaget skiljer sig 

däremot åt, en förskollärare berättade att de tidigt ber om hjälp från specialpedagog för att se 

över förutsättningar för barnet och barngruppen medan en annan förskollärare beskrev att de 

först i arbetslaget försöker reflektera kring vilka anpassningar de själva kan upptäcka och 

korrigera. 
 

Det är viktigt att se varje barn och när det visar sig att något inte fungerar får vi sätta 

oss i arbetslaget och fundera på vad i verksamheten vi kan ändra för att få den att 

fungera bättre. Det kan handla om att byta en plats vid maten eller vid påklädnaden 

kanske det behövs en vuxen nära. Det här gör vi för att försöka att kanske inte fastna i 

tillsägningar, vår ambition är att barnet ska få lyckas och därför vill vi alltid först se 

över vad verksamheten kan ändra (Förskollärare Doris). 

 

Förskolläraren betonar att mindre förändringar i verksamheten kan ha stor påverkan för de 

barn som kan vara i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Förskollärare 

Stina beskrev också att de mindre ändringarna i verksamheten kan vara avgörande för ett barn 

och om barnet behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Hon beskrev att 

okunskap eller oförståelse kring barns olikheter och barns olika sätt att fungera ofta kan skapa 

en problematisk situation i barngruppen som inte hade funnits om de som pedagoger hade en 

bredare insyn i sitt arbetssätt och bemötande gentemot barnen. Gemensamt för alla 

förskollärarna var att de beskrev att den sociala och fysiska miljön påverkar barns eventuella 

behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. De beskrev att miljön var helt 

avgörande för alla barn och hur de fungerar i vardagen men extra för de barn som av någon 

anledning behöver mer stöd.  
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En stökig miljö är inte bra för barn som behöver mer stöd och då behöver man se över 

miljön för att göra det lugnare för barnet. För mycket stimuli i miljön kan vara svårt för 

en del barn och därför kan miljöns utformning bromsa ”störandet” (Förskollärare 

Anne). 

 

Förskollärarna beskrev även att barngruppens sammansättning ibland kan bidra till att det blir 

mer stimuli trots att den fysiska miljön är bra. Alla förskollärarna belyste även en gemensam 

skildring kring att barngruppens storlek var en påverkande faktor till om barn är i behov av 

mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. De berättade att i stora barngrupper försvinner 

den strukturen som en del barn behöver naturligt, det blir svårare att tillgodose barns olikheter 

men även att hålla rutiner vid större barngrupper.  

 
Barn kan få större bekymmer när det är stora barngrupper och strukturen på förskolan 

inte ger barnen den tryggheten som en del barn behöver extra mycket. Det kan vara 

många olika vuxna i barngruppen under en dag och en del vikarier som barnen inte 

känner vilket påverkar stabiliteten (Förskollärare Anne). 

 

Beskrivningen kring att vikarier och personalomsättning påverkar om ett barn är i behov av 

mer ledning och stimulans eller särskilt stöd framkom också hos alla förskollärarna. De 

beskriver det som att vikarier är viktiga för att få vardagen att fungera samtidigt som de inte 

känner barnen, är inte inarbetade i arbetslagets rutiner, saknar kompetens att möta barns 

behov och ordinarie personal får ofta prioritera sin tid till specifika barn. En förskollärare 

beskriver att ”i stora barngrupper och med vikarier är det inte lätt att uppmärksamma eller 

tillgodose behoven som man önskar” (Förskollärare Anne). 

 

Flera av förskollärarna berättade att barn med diagnoser ofta uppmärksammas först för att 

diagnoserna fastställs av andra aktörer som BVC, habiliteringen och så vidare. Förskollärarna 

berättade att de barn som är i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd, utöver de 

barn som uppmärksammats av andra aktörer, ofta uppmärksammas utifrån att det är någonting 

som inte fungerar i vardagen. De för då en dialog i arbetslaget kring hur de ska bidra till 

underlätta barnets behov. 

 
Hos oss börjar det oftast med att något moment skaver. Till exempel vid förflyttning 

från punk A till punkt B eller övergången mellan en aktivitet till en annan. Då 

diskuterar vi i arbetslaget om hur vi kan göra för att underlätta för barnet och gör sedan 

en anpassning som kan handla om ett nära vuxenstöd eller stödbilder eller liknande 

(Förskollärare Doris). 

 

Flertalet av förskollärarna beskrev att barn som är i behov av mer ledning och stimulans eller 

särskilt stöd uppmärksammas genom att de inte kommer naturligt in i leken eller klarar av att 

hantera de regler som finns i leken. De beskrev att ett behov visar sig på olika sätt beroende 

på barnet som individ och vilket behov som finns hos just det barnet.  

 
Osäkerhet och otrygghet hos barn kan visa sig på olika sätt sedan är det vårt jobb som 

pedagoger att ta reda på vad det här beteendet beror på. Är det något hos barnet? i vår 

miljö? eller pedagogiken? (Förskollärare Britta). 

 

Förskollärare Stina betonade också det som Förskollärare Britta förmedlar ovan, att barns 

olikheter kan visa sig på olika sätt. Stina berättade att behovet kan visa sig i alla delar av 

pedagogiken och kan bero på många olika anledningar. Hon beskrev det som att en del barn 
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behöver extra språkträning medan ett annat barn kan behöva extra stöd för att våga göra det 

som erbjuds i undervisningen eller att komma in i barngruppen och leka utan att förstöra 

leken för sina kamrater. Hon förtydligade också att barn kan behöva olika sorters ledning, 

stimulans eller särskilt stöd men i grunden kan de ha samma funktionssvårigheter. 

Exempelvis kan språksvårigheter göra att ett barn blir utåtagerande medan ett annat barn med 

samma språksvårigheter blir blygt och tillbakadraget. 

 

6.2.1 Analys  

Det framkommer att förskollärarna har olika bemötandeperspektiv när de uppmärksammar 

barn som är i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd, det här då två av 

förskollärarnas utsagor återspeglar det kompensatoriska perspektivet. Nilholm (2007) hävdar 

att det kompensatoriska perspektivet grundas på att barn tillskrivs svårigheter som 

verksamheten bör kompensera för. Det beskrivs som ett individinriktad perspektivet där barns 

individuella brister i förmågor eller egenskaper ligger till grund för deras skiftande behov. 

Förskollärarna Anne berättar att om ett barn uppmärksammas vara i behov av mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd görs det ofta utifrån barnets agerande eller beteende. Förskollärare 

Doris beskriver att barn uppmärksammas när något moment i vardagen skaver och 

Förskollärare Anne berättade att barn som är i behov av mer stöd kan få större svårigheter vid 

stora barngrupper där det blir för mycket stimuli. Förskollärarnas beskrivningar karakteriserar 

det kompensatoriska perspektivet där egenskaperna eller förmågorna hos det individuella 

barnet ligger till grund för uppmärksammandet (Nilholm, 2007).  

 

Förskollärare Britta samt Stina framhöll ett annat förhållningssätt i sitt tänkande kring arbetet 

med att uppmärksamma barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. De 

beskrev att de ville se bortom barnets individuella förmågor och egenskaper samt istället se på 

verksamheten och den sociokulturella miljön som barnet är en del av. Resultatet speglar det 

kritiska perspektivet som Nilholm (2007) hävdar utgörs utifrån att det är förskolans uppdrag 

att tillmötesgå barns olikheter och skiftande behov samt att förskolan skall anpassa utifrån de 

olika barn som finns i dess verksamhet. Problem som uppstår hos ett barn bör därför sökas 

utanför barnet och se över den sociala och fysiska miljön som barnet är en del utav. Barn har 

rätt till att vara delaktiga oavsett vad de bär med sig, vilket även förskollärare Britta samt 

Stina framhåller i sina beskrivningar.  

 

Britta förklarar det som att när ett barn uppmärksammas vara i behov av mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd behöver de som pedagoger fundera på vad det beror på. Om det är 

något hos barnet och dess sociala samvaro som skapar en otrygghet, om miljöns utformning 

påverkar barnet eller om det är det pedagogiska innehållet som påverkar att barnet 

uppmärksammas. Förskollärare Stina framhöll att mindre förändringar i verksamheten kan 

vara avgörande om ett barn behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd, hon beskrev 

det som att pedagoger behöver ha förståelse för barns olikheter för att undvika att en 

problematik uppmärksammas. Synsättet som speglas kan kopplas till det kritiska perspektivet 

som framhåller att om ett barn uppmärksammas vara i behov av mer ledning och stimulans 

eller särskilt stöd bör svårigheterna eller förklaringen till behovet sökas i verksamheten och 

utifrån hur förutsättningarna i den sociokulturella sfären ser ut (Nilholm, 2007).  

 

6.3 Stöd och anpassningar i förskolan 
Under intervjuerna framkom det att de fyra förskollärarna gemensamt uttryckte att mer 

ledning och stimulans eller särskilt stöd påbörjas med anpassningar av miljö eller 

barngruppen. De beskrev att anpassningar är oavsett om ett barn är i behov av med ledning 
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och stimulans eller särskilt stöd, anpassningarna som sker är utifrån det individuella barnet 

och vad den aktuella barngruppen behöver för att få en väl fungerande pedagogisk 

verksamhet. De lyfte fram att det är viktigt att göra anpassningar av miljön, innehållet av 

verksamheten samt barngruppen för att alla barn ska kunna känna sig inkluderande. En 

förskollärare beskrev att om ett barn behöver extra stöd så anpassar de så hela barngruppen får 

ta del av stödet för att inget barn ska pekas ut. 

 
Vi jobbar för att det inte ska synas i verksamheten att ett barn behöver mer ledning, 

stimulans eller stöd. Vi vill inte att barnet i sig eller barngruppen ska inte uppleva eller 

uppmärksamma att ett annat barn särbehandlas eller har extra behov (Förskollärare 

Stina). 

 

Det framkom att förskollärarna hade olika synpunkter kring hur man bör arbeta med barns 

olikheter. Förskollärare Stina fann det viktigt att stödet användes för hela barngruppen medan 

en annan förskollärare ansåg att stödet kan finnas tillgängligt för hela barngruppen men det är 

av stor vikt att om ett barn är i behov av mer ledning, stimulans eller särskilt stöd ska få det 

mer enskilt eller i mindre grupper för att möjliggöra att möta det barnets behov på rätt sätt. 

 

Flertalet av förskollärarna beskrev att de använder TAKK som stöd för språkutvecklingen, 

bilder som stöd, scheman på väggen, närvarande pedagoger som hjälper barnet eller som bara 

håller sig i bakgrunden för att vara ett stöd om behovet uppstår, extra personalresurser vid 

behov. En förskollärare beskrev även vikten av att upprepade aktiviteter kan ses som ett stöd 

för barn i förskolans verksamhet. 

 
Mer ledningen, stimulansen eller stöd kan vara massa olika saker. Men exempelvis 

arbetar vi med bilder som stöd, tecken som stöd, mindre barngrupper, vi anpassar våra 

aktiviteter så att de kunna göras på olika nivåer. Men en sak som vi uppmärksammat är 

att det är bra att upprepa en aktivitet. Barn med särskilda behov kanske inte kan ta till 

sig aktiviteten första gången, kanske inte vågar vara med andra gången men när vi gör 

det för en tredje gång har de en trygghet i vetskapen om vad som ska hända och vad 

som förväntas av dem och då kanske de vågar vara med eller ta till sig vad vi erbjuder i 

lärprocessen (Förskollärare Doris). 

 

Förskollärare Doris berättade att mer ledning och stimulans eller särskilt stöd kan vara massa 

olika saker i verksamheten men även att det är viktigt att de anpassningar som sker bygger på 

en medvetenhet i arbetslaget och hos dem som pedagoger. Att de behöver göra medvetna val 

för att skapa en bra och stimulerande miljö för barnen oavsett behov. En annan förskollärare 

fann det svårare att definiera vad mer ledning och stimulans eller särskilt stöd är, då hon 

ansåg att det var svårt att avgränsa vad ett barn i behov av mer ledning och stimulans eller 

särskilt stöd var.  

 
Det beror ju lite på vad man anser är ett barn i behov av mer ledning och stimulans eller 

särskilt stöd. Alla barn kan ha ett extra behov av något under sin tid i förskolan men om 

det innebär att de är ”ett barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd” 

utifrån den korta tiden är lite oklart, i läroplanen och våra direktiv inom kommunen och 

vår arbetsplats är det otydligt vad som egentligen krävs för att vara ett barn i behov av 

mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Därför är det svårt att säga hur stödet ser 

ut för alla barn får någon form av extra stöd utifrån sina förutsättningar (Förskollärare 

Britta). 

 

Förskollärare Britta beskrev en problematik i deras verksamhet där de har svårt att särskilja 
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vad som är ett särskilt behov och vad som är ett barns vanliga behov utifrån att alla barn är 

olika och har olika behov. Trots svårigheten kring definitionen så beskrev även hon att de 

erbjuder stöd likt de övriga förskollärarna i form av anpassningar av miljön eller barngruppen 

men även extra material för att underlätta undervisningen.  

 

Förskollärarna hade gemensamma utsagor kring hur de går vidare efter anpassningarna. De 

berättade att de ytterligare en gång tar upp det som en reflektion under sina möten och när de 

inte längre vet hur de själva ska kunna påverka eller anpassa mer så går de vidare med frågan 

till förskolechef samt specialpedagog. Flertalet av förskollärarna beskrev att vårdnadshavare 

involveras sent i processen när ett barn har uppmärksammats vara i behov av mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd. De beskrev att vårdnadshavare ofta involveras först när det är en 

fråga om en kartläggning eller andra frågor som är av vikt att vårdnadshavaren tar del utav. 

 

Alla förskollärarna berättade att det tar upp det med sin förskolechef när det behövs 

ytterligare stöd eller hjälp. Förskollärare Stina beskrev det här i form av att ”sen ser vi över 

anpassningarna igen och ser om det är något vi i arbetslaget inte tänk på. Sedan talar vi med 

rektorn och det är upp till rektorn om det sätts in särskilda resurser” (Förskollärare Stina). En 

förskollärare skiljde sig åt från de andra och beskrev att de har möjlighet att ta upp eventuella 

funderar eller frågor med sin förskolechef under ett barnhälsosamtal. Samtalet sker en gång 

varje termin och där förskolechef ihop med pedagoger och specialpedagog planerar 

förebyggande och hälsofrämjande insatser i barngruppen.  

 
På våran reflektion samtalar vi som jobbar i barngruppen om vilka lösningar vi kan 

göra för att det ska bli så bra som möjligt för alla barnen. Det kan innebära att vi inte 

jobbar exakt på samma sätt med alla barn. Vi har även BHT, barnhälsosamtal, med vår 

rektor en gång varje termin där vi kan lyfta upp tankar och funderingar kring ett eller 

flera barn som dykt upp (Förskollärare Britta). 

 

Trots att alla förskollärarna var relativt överens kring att stödet i förskolan bestod av 

anpassningar och närvarande pedagoger så var det ändå en övergripande del av dem som 

menar att det saknas kompetens kring att utforma stödet och använda sig av stöd utan att det 

påverkar barngruppen.  

 
Vår största utmaning är absolut att många pedagoger saknar tillräckliga kunskaper och 

förståelse för barnens olika sätt att fungera och deras olika behov. Den största och 

viktigaste förändringen är vårt eget förhållningssätt och bemötande mot barnen… och 

det tror inte jag kommer förändras utan en kompetensutveckling (Förskollärare Stina). 

 

Lärarna beskrev att det krävs en kompetensutveckling för att kunna uppmärksamma och 

arbeta med mer ledning och stimulans eller särskilt stöd men även att de behöver få mer tid 

för att arbeta med utformandet av stödet och läsa sig in på vad som kan vara ett stöd för det 

specifika barnet. Förskollärarna beskrev en oro inför sitt uppdrag att möta alla barn utifrån 

deras olika förutsättningar, det här utifrån att de har ont om tid, ont om resurser, saknar 

kompetens och få möjligheter till kollegialt lärande kring ämnet.  

 

6.3.1 Analys  

I resultatet återspeglade både Förskollärare Britta samt Stina delar av dilemmaperspektivet. 

Nilholm (2007) hävdar att dilemmaperspektivet grundar sig i det inte finns ett korrekt sätt att 

utforma stöd och anpassningar utan varje barn är individuellt, både i sig men även utifrån de 

förutsättningar som finns i den sociokulturella miljön som barnet är en del av. Därför bör 



  
 

31 

    

stödet alltid anpassas utifrån barnet i sin specifika kontext. Britta och Stina beskriver att barns 

funktionssvårigheter i grunden kan vara desamma men att barn utifrån, sina individuella 

förutsättningar och den sociokulturella miljön barnet är en del av, kan behöva olika 

anpassningar eller stöd. Både förskollärarna beskriver även att barn kan behöva individuella 

anpassningar samt att samtal bör ske med flera aktörer för att se över vilka anpassningar som 

är aktuellt i den specifika situationen, exempelvis vid ett samtal med rektor och 

specialpedagog som förskollärare Britta belyser. Det här kan likställas med 

dilemmaperspektivet som Nilholm (2007) beskriver även grundar sig i att flera aktörer bör få 

ge sin synpunkt kring ett barn och dess behov samt att alla barn är olika och behöver en 

individuell plan utifrån den sociokulturella miljö barnet är en del av. Perspektivet utgår även 

ifrån att ett barn som behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd i en pedagogisk 

verksamhet kanske inte behöver det i en annan, utifrån förutsättningarna i verksamheten och 

den sammansättningen av människor som finns i den.  

 

Förskollärare Stina och Brittas berättelser kan även tolkas utifrån det kritiska perspektivet då 

de lyfter att anpassningar bör ske för hela barngruppen för att inget barn skall 

uppmärksammas som annorlunda. Nilholm (2007) beskriver att det kritiska perspektivet ser 

till anpassningar av hela verksamheten och miljön eftersom det i grunden inte är barnen som 

har svårigheter utan verksamhetens utformning och sammansättning som misslyckats att 

tillmötesgå barnens olikheter och skiftande behov. Det här kan jämföras med det som 

Förskollärare Stina berättade kring att de utformar stöd och anpassningar för hela 

barngruppen och inte för ett individuellt barn, detta utifrån alla barn har rätt att vara delaktiga 

i verksamheten och ingen ska behöva utmärkas.  

 

Förskollärarna Anne och Doris kan tolkas utifrån ett annat bemötandeperspektiv då de 

berättar att anpassningarna som görs i verksamheten är utifrån det individuella barnets behov. 

De lyfter fram att enskilt stöd eller stöd i mindre grupper är en pedagogisk strategi som 

används på deras arbetsplats. Deras utsagor kan tolkas utifrån det kompensatoriska 

perspektivet som utgår ifrån att kompensera för de individuella svårigheter eller brister som 

ett barn har genom att anpassa verksamheten (Nilholm, 2007).  Perspektivet speglas i 

Förskollärare Doris och Annes beskrivning kring att när de har uppmärksammat att ett barn 

inte fungerar i verksamheten behöver de se över vad verksamheten kan ändra för att tillgodose 

barnets behov, det vill säga hur de kan underlätta för barnet och tillmötes gå barnets behov i 

verksamheten. Anpassningarna genomförs för att möjliggöra att barnet kan delta i den 

pedagogiska verksamheten och barngruppen även om det finns ett behov av mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd.  

 

Förskollärare Doris beskriver även att upprepning av aktiviteter är en strategi för att 

möjliggöra att ett barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd ska kunna ta 

till sig innehållet som erbjuds i lärprocessen. Den här strategin kan jämföras med det som 

Nilholm (2007) beskriver inom det kompensatoriska perspektivet där barn bör ges möjlighet 

att träna på sina bristande förmågor för att lära sig att anpassa sig till omgivningens krav och 

förväntningar. Upprepningen av aktiviteten blir då en träning på att kunna ta till sig av 

omgivningens krav för att sedan delta utifrån de förväntningar som pedagogerna har. 

 

6.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Förskollärarna beskrev vid intervjuerna både delade tankar kring mer ledning och stimulans 

eller särskilt stöd men även en del olika åsikter kring hur de bör arbeta med samt bemöta 

barns olikheter. Alla förskollärarna fann att kunskapen och kompetens kring ämnet var 
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avgörande för bemötandet och kvaliteten i arbetet. Alla förskollärarna beskrev även att sociala 

miljön, fysiska miljön samt resurserna i verksamheten påverkar barns behov av mer ledning 

och stimulans eller särskilt stöd. Studiens resultat visar därför att förskollärarna, oberoende av 

bemötandeperspektiv, uppmärksammar att barn är i behov av mer ledning och stimulans eller 

särskilt stöd utifrån funktionella aspekter där sociokulturella förutsättningarna och miljön som 

barnet är en del utav, kan påverka barnets behov. Barn uppmärksammas sedan när de här 

faktorerna gör så att någonting inte fungerar i vardagen.  

 

Stödet som barnen erbjöds var även det oberoende av vilket bemötandeperspektiv 

förskollärarna hade, med anpassning av miljön, barngruppensstorlek och extra material för att 

underlätta undervisningen framkom. Däremot hade de olika strategier vid utformandet av 

stödet, anpassningarnas implementering i verksamheten samt hur verksamheten skulle 

förhålla sig till barnens olikheter och skiftande behov. De framhöll även att det fanns olika 

bakomliggande scenarier som bidrog till att barn uppmärksammades. Det kritiska samt 

kompensatoriska perspektivet va de två dominerande perspektiven i resultatet däremot sågs 

även aspekter från dilemmaperspektivet i en del av utsagorna. 
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7 Diskussion  
I det här avsnittet kommer en diskussion framföras av resultatet kopplat till den tidigare 

forskning som gjorts på ämnet i förhållande till studiens syfte och frågeställningar samt mina 

egna reflektioner kommer även att framföras. Sedan kommer en metoddiskussion kring 

studiens valda metod samt urval att framföras. Studiens användbarhet och relevans för yrket 

kommer presenteras och till sist presenteras ett förslag till senare forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion  
Syftet med studien är att med hjälp av semistrukturerade interjuver jämföra hur förskollärare i 

förskolan arbetar med att uppmärksamma, utforma stöd samt bemöta de barn som behöver 

mer ledning och stimulans eller särskilt stöd i förskolan. Genom att analysera förskollärares 

berättelser ska studien bidra med en bredare kunskap kring förskollärares 

bemötandeperspektiv gentemot barns skiftande behov. Resultatet visar på att det emellan 

förskollärare finns en meningsskiljaktighet där de har olika synsätt kring hur de bör arbetar 

med barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Deras bemötande och 

förhållningssätt skiljer sig åt och resultatet styrker den problemkomplex som Palla (2020) 

framhävt där otydligheten och tolkningsutrymmet i styrdokumenten kan leda till att barn i 

olika verksamheter inte får likvärdiga insatser. Svårigheten kring att urskilja vilka barn som 

avses i läroplanen och hur deras stöd och anpassningar bör se ut blir synbart i studien då 

förskollärarna arbetar i samma kommun men deras bemötandeperspektiv samt strategier kring 

hur barns olikheter skall bemötas skiljer sig markant åt.  

 

Lindqvist (2013) har i sin avhandling framhävt svårigheten kring att det finns ett 

tolkningsutrymme i styrdokumenten som lämnas till de som är yrkesverksamma att själva 

analysera och implementera läroplanens avsikt i sitt arbete samt i verksamheten, en av 

förskollärarna i studien lyfter bokstavligt talat fram den här problematiken när hon ställer sig 

frågande till hur ett barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd utmärker sig 

ifrån det stöd och ledning som hela barngruppen redan får samt vilka aspekter som avgör om 

ett barn är i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Hon beskriver att det finns 

en otydlighet både i styrdokumenten men även i kommunens och verksamhetens egna 

riktlinjer. Utifrån resultatet och den tidigare forskningen framkommer det att barns 

förutsättningarna till stöd, utifrån sina individuella förutsättningar och behov, skiljer sig åt i 

förskolans verksamhet och att det bland annat är pedagogers bemötandeperspektiv, 

förhållningssätt och tolkning av läroplanens intentioner som påverkar hur barnens stöd 

utformas och implementeras.  

 

Resultatet visar att förskollärarna uppmärksammar barn utifrån liknande aspekter nämligen att 

någonting med eller kring barnen inte fungerar i vardagen. Resultatet kan likställas med vad 

Lindqvist (2013) samt Lindqvist och Nilholm (2013) framhäver, där deras resultat visade att 

förskollärare, men även förskolechefer, fann att det i stor utsträckning var barnens 

individuella förmåga som gav upphov till behovet av mer ledning och stimulans eller särskilt 

stöd. I denna studiens resultat framhävs det däremot en tydlig skillnad beroende på 

pedagogernas egna förhållningsätt kring hur de sedan går vidare i sitt arbete när ett barn väl 

har uppmärksammats. Hälften av pedagogerna i studien framhäver att barnens individuella 

brister bör kompenseras och hälften framhäver att verksamhetens brister bör ses över.  

 

Sandberg, Lillkvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) fann i sin studie att 

förskollärare uppmärksammar barn utifrån två perspektiv. Ett barnperspektiv där barns 
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egenskaper och behov uppmärksammas och ett organisatoriskt perspektiv där kraven och 

förutsättningarna i verksamheten var i fokus. Deras resultat speglas i nuvarande resultat då 

förskollärarna även i den här studien framhäver två dominerande bemötandeperspektiv vid 

uppmärksammandet av barns olikheter. Däremot framhäver nuvarande resultat att alla 

förskollärarna ansåg att personalbrist eller hög personalomsättning, barngruppens storlek, 

sociala miljön samt den fysiska miljön kan vara en påverkande faktor kring om barn är i 

behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Det här är något som Lillkvist et al 

(2010) inte fann i sin studie då enbart de som hade ett organisatoriskperspektiv fann 

barngruppens storlek samt miljön och dess utformning som problematisk.  

 

Trots det här visar Lillkvist et al (2010) utifrån sitt resultat att uppmärksammandet av barn 

som är i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd bör göras utifrån funktionella 

aspekter samt utifrån den sociokulturella miljö som barnet är en del utav. Det här menar även 

Lillkvist och Granlund (2010) Lindqvist och Nilholm (2013) samt Lindqvist (2013) som fann 

liknade resultat i sina studier. Detta styrkes även utifrån nuvarande resultatet som visar att 

förskollärarna uppmärksammar barns behov utifrån att någonting inte fungerar i vardagen 

däremot betonar alla förskollärarna att sociokulturella aspekter runt omkring barnet kan 

påverka om ett barn uppmärksammas eller inte, men även om ett barn anses ha ett behov av 

mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Ingen av förskollärarna i studien nämner 

medicinska diagnoser som krav för behov eller mer ledning och stimulans. Det framkommer 

därför att barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd, utifrån den här 

studien, uppmärksammas utifrån funktionella svårigheter och aspekter där de sociokulturella 

förutsättningarna och miljön som barnet är en del utav, kan påverka barnets behov. Det är 

sedan när de här faktorerna påverkar barnet så att det inte fungerar i vardagen, som avgör om 

och när ett barn uppmärksammas med att ha ett ökat behov av ledning, stimulans eller särskilt 

behov.  

 

En annan aspekt som tydligt utmärker sig i resultatet är att förskollärarnas egna 

förhållningssätt påverkar hur barnen bemöts och hur eventuella anpassningar och stöd 

utformas. Vilket stöd som barnen erbjuds utifrån resultatet är bland annat närvarande 

pedagoger, anpassningar av den pedagogiska verksamheten, barngruppens storlek och miljön, 

extra resurser, anpassning av det pedagogiska materialet, bilder och tecken som stöd med 

mera. Den här formen av stöd och anpassningar lyfts fram av alla förskollärarna oavsett 

bemötandeperspektiv och oavsett om det avser särskilt stöd eller mer ledning och stimulans. 

Däremot har förskollärarna en klar meningsskiljaktighet kring hur stödet bör utformas och 

implementeras i verksamheten. Resultatet visar att en del av förskollärarna bedömer att stödet 

bör erbjudas individuellt till barnet eller i mindre grupper medan en annan anser att eventuella 

stöd och anpassning bör ske till hela barngruppen, både utifrån att inget barn ska utmärkas 

som annorlunda men även då barnets behov av särskilt stöd eller mer ledning och stimulans 

anses orsakat av verksamheten. Det här kan likställas med det som Sandberg och Ottosson 

(2010) fann i sin studie där förskollärarnas motivation till vidare utveckling och 

bakomliggande förhållningsätt påverkade vilket stödet och anpassningar som erbjuds men 

även vilka barn som uppmärksammas. Det här lyfts även fram i studiens resultat genom att en 

förskollärare framhåller att det de behöver förändra sitt eget förhållningssätt och bemötande 

gentemot barnen samt att det är en kunskaps och kompetensutvecklingsfråga.  

 

Gemensamt för studiens resultat och den tidigare forskning var frågan angående 

kompetensutveckling och om förskollärarna hade tillräckligt med kunskap för att 

uppmärksamma barn i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd men även hur 
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stödet bör utformas. Alla förskollärarna i föreliggande studie lyfte fram att det saknas 

kompetens och kunskap, det här fann även Lindqvist och Nilholm (2013), Lindqvist (2013) 

Sandberg och Ottosson (2010) samt Lillkvist och Granlund (2010) i sina studier att 

förskollärare ,både enligt sig själva men även enligt verksamhetsansvariga, ansåg sig sakna. 

Det framhävs i tidigare forskning att förskollärares bristande kunskaper kring att arbete med 

barns olikheter kan medföra att barn uppmärksammas vara i behov av mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd på felaktiga grunder, något som en förskollärare i nuvarande 

studie även betonar.  

 

Det som framhålls i föreliggande studie och tidigare forskning väcker funderingar kring vad 

det är som gör att förskollärare uppfattar sig sakna kunskap och varför deras upplevelse inte 

tas på större allvar utifrån hur mycket det kan påverka barn och dess förutsättningar i 

förskolan. Barn bemöts olika beroende på kunskapen hos förskollärare samt förhållningssättet 

de bär med sig men även hur förskollärarna tolkar läroplanens intentioner, vilket inte 

överensstämmer med det svenska skolväsendet som skall vara en skola för alla. I Skolverkets 

lägesrapport (2017) fann de ett utvecklingsområde kring förskolans möjligheter att möta varje 

barn utifrån dess förutsättningar och behov, utbildningens utformning och anpassningarna 

möte inte de förväntningar som finns enligt styrdokument och regelverk. Reflektionen som 

lägesrapporten väcker efter studiens resultat och analys, är att lägesrapporten är ytterligare ett 

resultat som styrker att tolkningsutrymmes som lämnas till yrkesverksamma inte är rimligt 

utifrån den bristande kunskap och utbildning som erbjuds förskollärare. Resultatet i 

nuvarande studien visar att barn i samma kommun bemöts olika och får olika sorters stöd och 

anpassningar. Det här kan, utifrån vad Palla (2020) beskriver som att läroplanen betonar att 

resurserna ska fördelas olika, vara rimligt. Däremot bör det enligt mig, efter studiens resultat, 

finnas eventuella riktlinjer då barn oavsiktligt kan pekas ut som annorlunda utifrån bristande 

förutsättningar och kunskap hos förskollärare.  

 

7.2 Metoddiskussion 
Utifrån intervjuerna som genomfördes framkom ett resultat som besvarade forskningsfrågorna 

och syftet som avsåg att ge en bredare kunskap kring förskollärares bemötandeperspektiv vid 

barns skiftande behov. Det framkommer på en övergripande nivå hur förskollärarna 

uppmärksammar samt vilket stöd om ges till barn i förskolan utifrån deras skiftande behov, 

det framkommer även vilka bemötandeperspektiv som förskollärarna representerar utifrån de 

tre olika teoretiska perspektiven. Däremot anser jag att resultatet gav mer ingående 

information kring vilka faktorer som förskollärarna ansågs ligger bakom barns eventuella 

behov och den kunskapsbrist som de själva framför, utifrån det här är jag kritisk till om 

frågorna i intervjuer var tillräckligt riktade utifrån studiens syfte, vilket även kan ha påverkat 

resultatet. 

 

7.3 Relevans för yrket 
Resultatet i studien är användbart utifrån att det visar att inom en och samma kommun skiljer 

sig arbetssättet och förskollärarnas förhållningssätt kring hur de arbetar med barns olikheter. 

Studien visar även att förskollärarnas förhållningssätt samt strategier kan ha en avgörande 

faktor på barns delaktighet och inkluderande i barngruppen samt att även den skiljer sig 

mellan förskolorna samt förskollärarna. Studien framhåller även att det finns en klar 

kunskapsbrist utifrån förskollärarnas egna perspektiv och utsagor men även en vilja att 

vidareutvecklas inom ämnet vilket bör tas hänsyn till av både behörig ansvarig inom 

yrkesverksamheten men det borde även framföras till behörig ansvarig inom 

förskollärarprogrammet och dess utformning. Det är inte enbart resultatet i aktuell studie som 
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påvisar att kompetens och vidareutveckling krävs utan även tidigare forskning samt 

skolverket egna lägesrapport publicerad 2017 framhävde betydelsen av detta.  

 

Utifrån studiens resultat bedömer jag att det är av stor vikt att förskollärare är medvetna kring 

hur vårt bemötandeperspektivet kan påverka barnen i deras vardag i förskolan. Det är även 

viktigt att inom arbetslaget hålla en diskussion kring vilket bemötandeperspektiv och 

förhållningsätt vi tillsammans har men även kring hur vi ska och bör arbeta med barns 

olikheter. Samt hur vi som arbetslag tolkar läroplanens definition kring mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd samt be om vidareutbildning eller hjälp vid utformning av stöd 

och anpassningar.  

 

7.4 Förslag till senare forskning 
Nuvarande forskning baserade på en kvalitativstudie där semistrukturerade intervjuer 

genomfördes, studien var av småskalig karaktär där enbart fyra stycken förskollärare samt 

förskolor var involverande. För att få ett bredare perspektiv på studien och även för att få den 

mer generaliserbar bör en senare forskning genomföras i form av en större studie med en 

metodkombination där både kvalitativa intervjuer genomförs med ett större urval men även att 

de följs upp i form av observationer. Det här kan bidra till ett bredare perspektiv där 

förskollärares bemötandeperspektiv och förhållningsätt kring barn i behov av mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd kan uppmärksammas, både genom vad som beskrivs men även 

genom vad som observeras kring hur de arbetar i verksamheten. Det här kan bidra till ett mer 

tillförlitligt resultat av data där ord styrks av handlingar. Denscombe (2018) beskriver att 

intervjuers nackdel är att det är svårt att styrka validitet i det som beskrivs eftersom 

människor ofta inte agerar som de utrycker sig. Det här kan även påverkas av 

intervjuareffekten, därför bör en framtida forskning bestå av ett större urval där fynden styrks 

av triangulering för att jämföra det resultat som framkommer under intervjuerna med 

observationer vilket möjliggör att forskningsfrågan ses ur olika perspektiv (2018). 

 

En annan intressant fråga som uppkom i kontakt med en av förskolecheferna var frågan kring 

hur specialpedagogerna ser på läroplanens definition av barn i behov av mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd. Om resultatet skulle skilja sig åt utifrån att de har en 

vidareutbildning och mer kunskap i ämnet och om de därför har en annan tolkning? Hur de 

upplever att begreppet skall och kan implementeras i förskoleverksamheten samt vad deras 

roll är utifrån läroplanens definiering, som enligt Palla (2020), gått från en speciell pedagogik 

till en generell pedagog. Det hade därför varit intressant att genomföra en studie som riktar sig 

till specialpedagoger för att få en bredare insyn i deras perspektiv gentemot frågan barn i 

behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd i förskolan. 
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Bilagor  
 

Bilaga A, Missivbrev 
      

Hej!      

Jag heter Johanna Mäkelä Öhlund, jag är student vid Linneuniversitet i Växjö och läser min 

sista termin på förskollärarutbildningen.  

 

Jag arbetar med mitt examensarbete där jag gör en studie kring läroplanens benämnande barn 

i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd utifrån förskollärares perspektiv. Jag 

vill få insyn i hur verksamma förskollärare ser till definitionen men även hur barn i förskolan 

uppmärksammas vara i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd samt vilket stöd 

barnen får och hur det kan yttra sig i förskolans verksamhet. Utifrån detta vill jag gärna ta del 

av just era erfarenheter som yrkesverksamma förskollärare. 

 

Det är frivillig om man vill delta i studien eller inte men jag vore jättetacksam om ni hade 

möjlighet, trots ert redan hektiska schema i ett viktigt arbete, att ta er tid för att delta i en 

telefonintervju. Intervjun kommer ta ungefär 20-30 minuter i sin helhet och spelas in med 

ljudupptagning, i förväg vill jag förklara att inga individuella barn ska uppmärksammas utan 

det är ert perspektiv och arbetssätt som är av intresse för studien.  

 

Studien kommer utgå ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer, det innebär att det är 

frivilligt att medverka och de svar som samlas in, kommer enbart användas i studiens syfte 

och anonymitet kommer ske kring er medverkan. Era namn kommer fingreras och svaren 

kommer inte kunna gå spåras tillbaka till er eller er verksamhet. Efter studien är genomförd 

kommer eventuellt inspelat material transkriberas och inspelningen raderas. Det 

transkriberade materialet kommer förvaras utom räckhåll för andra och enbart användas i 

studien. Studien kommer publiceras digitalt men ni som har intresse av att ta del av studiens 

slutresultat kan även få den skickat till er via mejl när den är klar.  

 

Medverkan 
För er som har möjlighet att medverka skulle jag önska att ni återkopplade till mig senast den 

10 mars 2020 på min mejl jm222ff@student.lnu.se så bokar vi in en tid för intervjun som 

passar er. 

 

Kontaktuppgifter 
Kontakta gärna mig om ni har funderingar eller eventuella frågor, ni når mig på: 

 

Johanna Mäkelä Öhlund  

0730585068 

jm222ff@student.lnu.se 

Ni kan även nå min handledare på: Anna.Linge@lnu.se  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Johanna

mailto:jm222ff@student.lnu.se
mailto:jm222ff@student.lnu.se
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Bilaga B, intervjufrågor 
 

Inledande information. 
Inledningsvis ges information kring studien, inhämtar muntligt samtycke och frågar om 

inspelning är okej. Informerar att de när som helst kan välja att avsluta intervjun, vägra svara 

på en fråga eller ställa frågor om de har funderingar. De får även information kring att de upp 

till två veckor efter intervjun kan höra av sig för att dra tillbaka sitt medverkande i studien.  

 

1. I läroplanen för förskolan (2019. s.6) står det att ”förskolan ska särskilt 

uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller 

särskilt stöd”. Kan ni berätta vad ni tänker på när ni hör den meningen? 

 

2. Läroplanen säger att förskolan ska anpassas utifrån alla barns förutsättningar 

och behov, vad tänker ni kring det samt hur upplever ni att det ser ut i eran verksamhet?  

 

2.a Eventuell följdfråga. Finns det aspekter som påverkar möjligheten att uppnå 

att förskolan anpassas för alla barn och iså fall vad tänker du det kan beror på? 

 

3. Kan ni berätta hur ni uppmärksammar att barn är i behov av mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd?  

 

4. Kan ni berätta vilka faktorer ni anser kan påverka att barn kan vara i behov av 

mer ledning, stimulans eller särskilt stöd? 

 

5. Kan ni berätta kring processen när ni uppmärksammar att ett barn är i behov av 

mer ledning och stimulans eller särskilt stöd? 

 

6. Berätta om ni upplever att den sociala och fysiska miljön kan påverkar om ett 

barn är i behov av mer ledning, stimulans eller särskilt stöd?  

 

7. Vad krävs av er som förskollärare för att kunna uppmärksamma barn som är i 

behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd?  

 

8. Vem avgör om ett barn är i behov av mer ledning och stimulans eller särskilt 

stöd i er verksamheten? 

 

9. Kan ni berätta hur stöd utifrån behovet av mer ledning och stimulans kan visa 

sig i er verksamhet? 

 

10. Kan ni berätta hur stöd utifrån behovet av särskilt stöd kan visa sig i er 

verksamhet? 

 

11. På vilket sätt påverkas barngruppen och verksamhetens utformning av att det 

finns barn med behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd? 



  

 
 VI 

12. Kan ni berätta hur mer ledning och stimulans eller särskilt stöd utformas i er 

verksamhet, är det på individnivå eller är det på barngruppsnivå/verksamhetsnivå?  

 

13. Vem är det som avgör hur stödet ska utformas? 

 

14. Vad upplever ni är den största utmaningen i arbetet med barn i behov av mer 

ledning och stimulans eller särskilt stöd? 

 

15. Vad anser ni är viktigt att tänka på i arbetet med barn i behov av mer ledning 

och stimulans eller särskilt stöd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


