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ABSTRAKT 
Syftet med denna studie är att få en insikt om hur förskollärare tänker kring 

specialpedagogik i förskolan och även vilka faktorer som har betydelse för förskollärares 

arbete med barn i behov av särskilt stöd. Vikt har även lagts vid förskollärares tankar 

runt tidiga insatser för barn i förskolan. För att kunna ta reda på detta har en kvalitativ 

intervjustudie gjorts där 7 verksamma förskollärare från 2 olika enheter har intervjuats. 

Jag har utgått från mina problemställningar; Hur tänker förskollärare kring ämnet 

specialpedagogik? Vilka faktorer har betydelse för förskollärares arbete med barn i 

behov av särskilt stöd? samt Vilken betydelse har tidiga insatser för barn i 

förskoleåldern? Mitt resultat visade att det många gånger finns två olika sätt att tänka 

kring specialpedagogik i förskolan. Oftast handlade det om att specialpedagogen knuten 

till enheten hade det yttersta ansvaret för de barn som var i behov av särskilt stöd. 

Specialpedagogen fungerade även som en pedagogisk handledare till arbetslagen på de 

olika enheterna. De faktorer som ansågs betydelsefulla för arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd var föräldrarsamverkan, grundkompetens samt den pedagogiska 

handledningen som förskollärarna fick av specialpedagogen. Tidiga insatser för barn för 

de barn som betraktades behöva det ansågs värdefullt för kommande skolstart, men vissa 

förskollärare menade att insatser inte skulle sättas in för tidigt medan vissa menade att 

det aldrig var för tidigt.  

Nyckelord: Specialpedagogik i förskolan, tidiga insatser, grundkompetens, 

specialpedagog och föräldrarsamverkan 
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1 INTRODUKTION 
Kommande studie handlar om hur förskollärare tänker kring specialpedagogik i 

förskolan och vilken betydelse som tidiga insatser har för barn i förskoleåldern. I 

förskolan råder det delade uppfattningar om vad specialpedagogik är för något samt 

hur man arbetar med det. I och med detta kan det i vissa arbetslag vara svårt att veta 

hur man ska arbeta med de barn som är i svårigheter och ibland kan det vara svårt att 

veta när insatser ska sättas in.  

I denna studie kommer även de faktorer som är betydelsefulla i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd belysas. Detta för att det är många delar som ska falla på plats 

och många som ska samarbeta kring barnet/barnen. Dessa faktorer kan vara 

samverkan mellan hemmet – förskolan, förskolan – specialpedagog, hemmet – 

specialpedagog.  

Ämnet har valts då intresset för specialpedagogik har väckts genom min 

specialisering, specialpedagogik. Genom den började jag förstå att specialpedagogik 

handlade om så mycket mer än de barnen med en diagnos. Specialpedagogik handlar 

om alla de barn som finns i en barngrupp och hur bemötandet av dessa barn ska ske.  

I förskolans läroplan Lpfö98 finns inskrivet att; 

”Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas 

förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med 

svårigheter.” 

Med detta har både förskollärares grundkompetens samt föräldrasamverkan att ha en 

stor betydelse för att klara förskolans uppdrag.  
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2 BAKGRUND 
I följande kapitel redogörs tidigare forskning samt det valda teoretiska ramverket för 

studien. De berörda ämnena är följande; specialpedagogiska perspektiv, barn som 

innefattas av specialpedagogik, specialpedagogikens konsekvenser, bemöta barn i 

behov av särskilt stöd, behovet av specialpedagogik i förskolan, arbetssätt och 

metoder samt den viktiga föräldrarsamverkan. 

2.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Persson (2008) beskriver det relationella perspektivet som att specialpedagogiken 

bör interageras med övriga pedagogiken i skolan. I detta perspektiv måste även 

hänsyn visas till yttre faktorer som kan påverka barns lärande. Dessa yttre faktorer 

kan vara många som till exempel miljön som barnen vistas i under förskoletid eller 

skoltid. I ett relationellt perspektiv arbetar man som pedagog med att förbättra 

verksamheten för att förbättra lärandet hos barnet i behov av särskilt stöd. Det 

perspektiv som ses som en motsvarighet till det relationella är det kategoriska 

perspektivet där det menas att problemet/svårigheterna ett barn har ligger hos barnet 

självt. I det kategoriska perspektivet menas att barn/elever inte lever i svårigheter 

utan med svårigheter. Här lägger man som pedagog fokus enbart på barnet och inte 

på sin egen roll som pedagog och tittar inte på hur miljön kan påverka barnets 

utveckling i rätt riktning. När problematik uppstår lägger man som pedagog över 

ansvaret för detta barn till specialpedagogen medan i det relationella perspektivet tar 

hela arbetslaget ansvar över det barn som är i behov av särskilt stöd (a.a.).  

Von Wright (2006) tar upp problematiken kring elevvårdsteam när det gäller att inta 

ett visst perspektiv. Vid exempelvis en elevvårdkonferens där flera yrkesgrupper 

inom skolan träffas för att prata kring en specifik elev så kan det finnas olika typer av 

perspektiv att se på problematiken som finns kring den här eleven. Vissa innehar ett 

relationellt perspektiv där hela elevens situation har betydelse och menar att det är 

allas ansvar att se till att det funkar för denna elev. Medan vissa andra som sitter med 

på denna konferens innehar ett kategoriskt perspektiv där problematiken hamnar hos 

eleven och inte ser sin egen roll i det hela. För denna elev ska ett åtgärdsprogram 

upprättas som alla ska följa och i och med att alla inte ser problematiken från samma 

håll så kan det bli svårigheter med att följa elevens åtgärdsprogram (a.a.).  

Palla (2006) menar att om en inkluderande verksamhet ska uppnås med en förskola 

för alla barn så är det relationella perspektivet en framgångsfaktor i sig. Om man 

som pedagog arbetar utifrån detta perspektiv så kommer barnens olikheter till slut ses 

som en naturlig variation och alla barn i barngruppen kommer acceptera en olikhet i 

större utsträckning och det är detta som vill uppnås med det dagliga arbetet i 

förskolan (a.a.).  

Persson (2008) menar att denna problematik med de olika perspektiven kan även 

uppkomma i förskolans arbetslag där många pedagoger arbetar tillsammans och alla 

kanske inte ser saker och ting på samma sätt (a.a.).  

2.1.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis menar Persson (2008) att det relationella perspektivet innebär 

att svårigheten som barn kan hamna i inte läggs hos själva barnet utan att miljön kan 

vara en bidragande faktor till barns svårigheter. Det motsatta perspektivet är det 
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kategoriska perspektivet där själva svårigheterna läggs hos barnet och inte i miljön 

runtomkring.  

2.2  Barn som innefattas av specialpedagogik 

Sandberg och Norlin (2009) har genom en undersökning kommit fram till att det 

skiljer sig från de olika förskolorna i landet när det gäller personalens syn på vilka 

barn som omfattas av specialpedagogik. Vissa förskollärare menar att ibland är det 

uppenbart om ett barn är i behov av särskilt stöd då barnet kan ha en diagnos. Ibland 

kan det även finnas barn i ”gråzonen” där kunskapen inte riktigt finns om 

barnet/barnen är i behov av särskilt stöd eller inte. Dessa barn i gråzonen avgör 

pedagoger eller familjen om det är i behov av särskilt stöd. Hur pedagoger sorterar in 

dessa barn eller avgör om det är ett barn i gråzonen finns inga kända kriterier för 

(a.a.).  

Persson (2009) skriver fram ett resultat från ett SPEKO – projekt där 

specialundervisningen och dess konsekvenser, har undersökts. I den studien kan ett 

mönster ses att lärare ofta har två olika kriterier när de fastställer om ett barn är i 

behov av särskilt stöd eller inte. Dessa är allmänna inlärningssvårigheter eller 

socioemotionella svårigheter. Med de allmänna inlärningssvårigheterna menas att 

barnet/eleven har en låg begåvning och svårt att klara de krav som skolan ställer på 

dem. Socioemotionella problem är ett vitt begrepp som innefattar många olika 

störningar men yttrar sig som oftast som de stökiga barnen i klassen (a.a.).  

Johannessen (1997) skriver i sin bok om barn med socioemotionella problem att det 

kan yttra sig i flera olika känslor och uttryck än de stökiga barnen. Barn kan till 

exempel bli aggressiva, passiva, blyga och utåtriktade. I en barngrupp på en förskola 

menar författaren att vissa barn ibland kan ”glömmas bort” på grund av att 

”bråkstakarna” tar all tid och uppmärksamhet från personalen. De barn som har en 

tendens till att glömmas bort är de snälla och blyga barnen. Här gäller det som 

pedagog att se upp. Detta beteendemönster måste även detta brytas och se till att alla 

barn uppmärksammas och tar sin plats i barngruppen. Bryts inte detta mönster i tid 

kan det bestå även i vuxen ålder och vålla problem (a.a.).  

Sedan finns de barn som omfattas om LSS – lagen, lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. Detta kan till exempel vara de barn som har en 

funktionsnedsättning eller begåvningshandikapp som gör att de har svårt att klara av 

att leva som andra barn i den åldern. Dessa barn har oftast en diagnos. Den hjälp som 

de barnen kan få är till exempel en personlig assistent eller stödfamilj (Brodin & 

Lindstrand, 2010). 

Sandberg och Norling (2009) menar att pedagogerna som arbetar på 

förskoleavdelningar definierar barn i behov av särskilt stöd utifrån 

funktionsnedsättningar, utvecklingsförseningar och olika aspekter av sociala 

störningar. Författarna menar vidare att pedagogerna anser att det är egenskaperna 

hos barnet som avgör om det är i behov av särskilt stöd och endast i vissa fall 

förskoleavdelningens karaktär och utformning (a.a.) 

2.2.1 Sammanfattning 

Sandberg och Norlin (2009) menar att pedagoger i förskolan har svårt att veta vilka 

barn som är i behov av särskilt stöd då svårigheten kan vara liten och svårt att veta 

om den går över. Det är lättare för pedagogerna att veta om barnet är i behov av 

särskilt stöd och vilket stöd som ska ges om det finns en diagnos att luta sig mot 
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(a.a.). Även Brodin och Lindstrand (2010) menar att det är lättare att avgöra om barn 

är i behov av särskilt stöd om diagnos ges (a.a.).  

De barn som pedagogerna inte riktigt vet om de är i behov av särskilt stöd eller inte 

är de barn som befinner sig i ”gråzonen”. Enligt Johannessen (1997) är det oftast 

barn med socioemotionella problem som hamnar i ”gråzonen” i förskola och skola.  

2.3 Specialpedagogikens konsekvenser 

Karlsudd (2002) skriver i sin rapport om några av de många negativa 

konsekvenserna av specialpedagogik. Författaren menar att barn kan bli mer 

utpekade bland kamraterna än vad de redan är. Detta kan resultera i att det barnet 

stängs ute från gemenskapen. När pedagoger arbetar med specialpedagogik menar 

författaren att pedagogerna i det arbetet måste tänka på hur insatserna påverkar 

barnet och dess situation på sikt, det är inte bara att se det positiva utan även tänka på 

de negativa konsekvenserna också. Den tidigare nämnda författaren skriver fram två 

typer av stämplingar som han menar att man som pedagog ska tänka på, positiv 

stämpling, samt negativ stämpling. Dessa stämplingar gäller inte bara barnen utan 

hela området specialpedagogik och de barn som får den extra hjälpen faller in under 

en viss stämpling. Den negativa stämplingen handlar om att specialpedagogiken och 

barnen som behöver den hamnar utanför gemenskapen och blir mer annorlunda än de 

andra barnen. Det kan exempelvis vara att barnen får gå ur sin ordinarie barngrupp 

för att få extra träning i det barnet behöver. Det kan även vara att 

specialpedagogikens lokal ligger dåligt till och statusen därmed minskar. Även 

kollegornas syn på specialpedagogiken påverkar barnen och yrkets status, så om alla 

kan arbeta ihop och se varandras tillgångar mår barnen mycket bättre. Om detta 

sedan vänds på finns det en positiv stämpling som signalerar till barnen att de duger 

som de är och att omgivningen räknar med barnet trots svårigheter. Här finns tillgång 

till bra lokaler och ett stort engagemang för barnen och ett inkluderande arbetssätt. I 

det inkluderande arbetssättet förs specialpedagogiken in i klassrummet och på detta 

sätt sticker inte dessa barn ut mer än vad sina kamrater gör då specialpedagogiken 

syns och finns runtomkring dem och då visar det på en normalitet. Författaren menar 

att specialpedagogiken inte behöver vara så special utan att det ska kunna ingå i den 

dagliga verksamheten med alla barn (a.a.).  

Karlsudd (2011) menar även i en annan rapport att genom att utbilda speciallärare 

och specialpedagoger bidras det till en segregering i verksamheterna vilket inte 

gynnar barnen utan skapar en negativ stämpling. Istället blir det tankar som den 

”normala” verksamheten och den ”icke normala” verksamheten. Författaren menar 

vidare på att när barn hamnar under specialpedagogikens fack hamnar även allt 

ansvar för detta barn där. Detta skapar även en segregering mellan yrkesgrupperna 

och pedagogerna kan inte längre hjälpas åt för att komma till samma mål. Om 

ansvaret läggs på hela arbetslaget så menar författaren att exkludering av barn skulle 

minska (a.a.).  

Jakobsson och Nilsson (2011) skriver också om inkludering och segregering bland 

barn och elever. De menar att föräldrar idag har svårare att bestämma sig för vilken 

skola deras barn ska gå på, likaså gäller förskola. Idag har föräldrarna rätt att 

bestämma vilken skolenhet barnen ska tillhöra. Har man då som förälder ett barn 

med en funktionsnedsättning eller begåvningshandikapp kan valet stå mellan 

särskola eller vanlig skola där eleverna/barnen är integrerade med andra barn. I och 

med det fria skolvalet finns risker med att segregationen mellan barnen blir ännu 
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större då det inte har kommit så långt ännu med att integrera särskolebarn i den 

vanliga verksamheten (a.a.). 

Ahlberg (2007) menar att en lösning på denna problematik om hur pedagogerna 

själva skapar en segregering är att varje pedagog ska omfattas av värderingen att 

han/hon är pedagog för alla barn och ungdomar i den grupp/klass som de befinner sig 

i. Varje pedagog ska ha den kunskapen för att avgöra när ett barn är i behov av 

särskilt stöd och vilket stöd som ska sättas in för att underlätta för det barnet/den 

eleven. Författaren poängterar också att i skolans officiella dokument så framskrivs 

det att specialpedagogiken ska bidra till att skolan ska kunna möta hela variationen 

av barns olikheter (a.a.).  

Luttropp (2011) skriver om begreppet delaktighet och menar att det är ett väldigt 

stort begrepp som kan tolkas på många olika sätt. Författaren menar att det finns 

olika sätt för barn i förskolan att vara och känna sig delaktig i verksamheten. Väldigt 

små barn känner sig delaktiga bara de får vara med och parallelleka med en kamrat. 

Andra barn vill ha mer än det. Det som författaren också menar är att även om man 

som pedagog arbetar för att barnen ska känna sig delaktiga krävs det även ett visst 

engagemang från barnen själva för att de ska känna sig helt delaktiga i verksamheten 

och de beslut som tas. Ett barn kan vara fysiskt närvarande men inte känna sig 

delaktig i alla fall. Att få barnen att känna sig delaktig i verksamheten utan att vara 

utpekad eller speciell är en stor utmaning för verksamma förskollärare och lärare 

(a.a.).  

2.3.1 Sammanfattning 

Karlsudd (2002) skriver om två olika stämplingar som kan ge konsekvenser åt 

specialpedagogiken och dess insatser. Den positiva stämplingen och den negativa 

stämplingen. Med den positiva stämplingen menar författaren att barn som innefattas 

av specialpedagogiken får en positiv känsla och att barnen runtomkring också får en 

positiv känsla för specialpedagogen och de barn som innefattas av specialpedagogik. 

Med den negativa stämplingen menar den tidigare nämna författaren att 

specialpedagogiken tilldelas en sämre status än den övriga verksamheten och att de 

barn som innefattas av specialpedagogik hamnar utanför gemenskapen och blir 

utpekade av resten av barngruppen (a.a.).  

Karlsudd (2002) skriver i sin avhandling att även själva ämnet specialpedagogik kan 

få en dålig status bland övriga yrkesgrupper samt genom hur lokaler och annat är 

placerat. Om specialpedagogen får en taskig lokal nere i källaren menar Karlsudd 

(2002) att det signalerar någon negativt.  

2.4 Bemöta barn i behov av särskilt stöd 

Persson (2008) menar att trots den förändrande lärarutbildningen där det idag 

framskriver specialpedagogiken som ett måste har ingenting hänt på den fronten idag 

ändå. Idag är lärarutbildningen ämnes och stadieinriktad och med detta får 

specialpedagogiken stå undan. Författaren menar att man som verksam förskollärare 

eller lärare måste ha en specialpedagogisk grundkompetens för att kunna möta alla 

barnen och dess naturliga variation som finns. Persson (2008) menar att innehåll, 

arbetssätt och organisation ska anpassas så att alla barns behov tillfredsställs. Den 

gamla starka traditionen om att barnen ska rätta sig efter verksamheten hoppas man 

på att den ska försvinna och med hjälp av specialpedagogisk grundkompetens kan 

det också göra det. Har man som pedagog fått en specialpedagogisk grundkompetens 
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finns det en grundkunskap om varje diagnos och har en större insikt i vad dessa barn 

behöver och hur bemötandet ska ske (a.a.). 

Björck - Åkesson (2009) menar att pedagoger i förskolan inte pratar om just 

specialpedagogik när det gäller de barn som befinner sig i gråzonen eller som bara 

behöver extra stöd under en tid. Barn i de låga åldrarna utvecklas väldigt snabbt och 

inte ens säkert att något extra stöd behöver sättas in (a.a.).  

”Vänta och se” – pedagogiken tar Palla (2011) upp i sin avhandling där intervjuer 

visar att pedagoger i vissa fall misstänker att ett beteende eller problem går över och 

det blir ingen stor sak av det. Sedan finns det ibland en högre acceptans för vissa 

beteenden om det bara är tillräckligt många barn som har samma beteende. I 

avhandlingen tar författaren upp bland annat att barn biter varandra och drar i håret. 

Detta menas som ett vanligt beteende bland barn och det får då en högre acceptans 

(a.a.).  

För att kunna möta barn i behov av särskilt stöd eller under olika livskriser skriver 

Normell (2004) om att man som pedagog måste veta om sina egna känslor och veta 

varför de uppkommer för att kunna hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Författaren 

menar att man som pedagog måste ha en egen känslomässig mognad för att kunna 

förstå och hjälpa andra (a.a.).  

Johannessen (1997) menar att i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och olika 

emotionella problem måste pedagoger vara tydliga och flexibla i sitt arbete. 

Eftertanke måste ges vid vilka svar som ges till barnen på deras frågor eller hur 

instruktioner ges så att de inte misstolkas. I arbetet med dessa barn är det viktigt att 

man som pedagog själv har en känslomässig mognad och kan hantera sina egna 

känslor på ett bra sätt (a.a.).  

Gustafsson (2009) poängterar även att det är viktigt att ha insikt i när det gäller att 

bemöta barn i behov av särskilt stöd är deras riskfaktorer och deras skyddsfaktorer. 

Med skyddsfaktorer menas det att det är faktorer som gör att barnet kan klara sig 

utan svårigheter trots svårigheter genom livet. Riskfaktorer är de faktorer som 

utsätter barnet för en risk att hamna i svårigheter. För att barnet ska kunna utvecklas 

och må bra så gäller det att skyddsfaktorerna är fler än riskfaktorerna och det är i 

förskolan som det kan erbjudas många skyddsfaktorer för barnen. Genom dessa kan 

barnen trots svårigheter inom familj få ett fungerande liv och kommer att växa upp 

utan några svårigheter längs med vägen. För att barn ska må bra måste de må bra 

både fysiskt och psykiskt (a.a.).  

Kinge (2000) tar även upp vikten med empati hos vuxna som arbetar med barn och 

förklarar även vad begreppet empati innebär. Författaren beskriver empati som att en 

människa kan förstå bakomliggande faktorer till ett handlande. Detta är i högsta grad 

något att tänka på när det gäller barn. Som pedagog måste man kunna se bortom 

beteendet och kunna förstå vad det var som utlöste beteendet. Med hjälp av detta 

tankesätt kan man som pedagog lättare bryta barns dåliga mönster och hjälpa dem till 

bättre vanor, samt att problemet oftast löser sig fortare och bättre när man går direkt 

på orsaken och inte behandlar alla beteenden (a.a.).  

2.4.1 Sammanfattning 

I detta kapitel om att bemöta barn i behov av särskilt stöd tar Persson (2008) upp 

grundkompetensen som en nyckel till att kunna bemöta barn i behov av särskilt stöd. 
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Författaren menar att om pedagoger har en insikt i det specialpedagogiska fältet finns 

även en förståelse för hur dessa barn har det och hur man ska bemöta dem (a.a.).  

Johannessen (1997) tar även upp pedagogers roll i deras arbete och menar att 

pedagogerna måste bara flexibla i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd (a.a.).  

Något som Gustafsson (2009) lägger vikt vid är de skyddsfaktorer och riskfaktorer 

som finns runt omkring barnen och att pedagogerna i förskolan kan ge barnen många 

bra skyddsfaktorer i deras vardag (a.a.).  

2.5 Behovet av specialpedagogik i förskolan 

Brodin och Lindstrand (2010) hävdar att barn som är i behov av särskilt stöd har ökat 

under åren och att resurserna till dessa barn har inte hängt med i den utvecklingen. 

De barn som är i behov av särskilt stöd har ett tufft klimat runt sig då det många 

gånger inte finns någon hjälp att få trots att det finns inskrivet i många officiella 

dokument inom förskola och skola. Något som också har visats tydligt är att 

pedagoger inom förskolan tycks gå efter en viss normalkurva bland barnen. De 

barnen som avviker i sitt beteende kämpas det för att normalisera. Den fysiska miljön 

runt barnen kan även det göra att handikappet som barnet lever med syns mer tydligt. 

Om miljön inte anpassas till ett rullstolsburet barn kommer det barnet att bli mer 

handikappat och avvisande då de inte kan delta i aktiviteterna på samma sätt som de 

andra barnen. Tillsammans med denna problematik tillkommer även 

stämplingsproblematiken. Barn stämplas i väldigt låga åldrar och får barnet en 

negativ stämpel så kommer denna att följa barnet upp i åldrarna. Författarna menar 

även att små barn på förskola har svårt att se någon som avvikande i gruppen. De 

menar att barn först får detta synsätt ungefär när de börjar skolan. Det börjar alltså 

med ”en förskola för alla” men ju äldre barnen blir desto mer segregerade blir dem 

(a.a.).  

Detta fenomen med att jämföra barn med andra barn är även något som Palla (2011) 

tar upp. Palla (2011) menar att pedagoger gärna använder sig av barnets ålder när det 

kommer till att kartlägga barnet. Genom att använda barnets ålder som någon slags 

måttstock för kunnande syns bara de negativa sidorna hos barnet och inte de goda. 

Detta är också ett tydligt exempel på hur pedagoger har misslyckats att se individen. 

Pedagoger som tar upp avvikande beteende med specialpedagoger hänvisar ofta till 

barnets ålder och vad de bör kunna. Här innehar dessa pedagoger ett kategoriskt 

perspektiv och ser barnet som källan till problem (a.a.).  

I förskolan menar Björck – Åkesson (2009) att det inte talas om specialpedagogik i 

den utsträckning som det gör i skolans värld. När pedagoger talar om 

specialpedagogik handlar det oftast om att konsultera en specialpedagog när det 

gäller visa barn som man kan vara orolig för. Främst handlar det om en diagnos 

misstänks eller om barnet har en språkförsening eller sociala problem. Författaren 

definierar specialpedagogiken som en pedagogik som tar vid när den vanliga 

pedagogiken inte räcker till.  

Björck – Åkesson (2009) menar även att den tidiga insatsen som ges till barn i behov 

av särskilt stöd förebygger svårigheter senare i livet. Därför är det viktigt att barnen 

kartläggs tidigt för att kunna se vilket stöd som just det barnet behöver ha. Det är 

viktigt att man anpassar stödet efter individen som stödet ska ges till.  

Något som författaren också poängterar som viktigt är att pedagogerna som arbetar 

med de barnen i behov av särskilt stöd själva får stöd och handledning i sitt arbete. 
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De finns de barn med en diagnos som är beviljad stöd och får resurser avsatta just för 

den, sen finns det alla de barnen i gråzonen som pedagogerna själva får ge stöd och 

det är här det är så viktigt att pedagogerna får handledning (a.a.).  

2.5.1 Sammanfattning 

Enligt Brodin och Lindstrand (2010) växer behovet av specialpedagogik, men 

resurserna till detta hänger inte med i samma tempo. På grund av detta så får de barn 

som är i behov av särskilt stöd ett tufft klimat runt sig idag i förskolan (a.a.).  

Björck – Åkesson (2009) menar att i förskolan talas det inte om specialpedagogik på 

samma sätt som det gör i skolan. När pedagogerna i förskolan talar om 

specialpedagogik handlar det främst om att konsultera en specialpedagog i något fall 

som pedagogerna själva inte finner något svar på. Författarna tar även upp vikten av 

tidiga insatser för barn och vilken betydelse det kan ha på deras fortsatta skolgång. 

De tidigare nämnda författarna menar att desto tidigare insatser som görs för barnen 

desto mindre svårigheter kommer de att få (a.a.).  

2.6 Arbetssätt och metoder 

Sandberg och Norling (2009) menar att det finns lite forskning kring olika metoder 

som kan användas i förskolan när det gäller barn i behov av särkilt stöd. De 

pedagoger som intervjuats har alla talat om den ”tysta kunskapen” och att vissa saker 

helt enkelt sitter i ryggmärgen när det gäller att hantera vissa barn med viss 

problematik. I dessa intervjuer framkommer även att det sällan talas om metoder när 

det handlar om arbetat med barn i förskolan som är i behov av särskilt stöd. Det 

arbetssätt som väljs att arbeta med måste matcha barnets behov samt ha stöd av 

barnets föräldrar för att det ska kunna fungera (a.a.). 

Zucker (2010) menar att varje barn kräver sin egen metod. Detta är något som måste 

individualiseras och utvecklas i sitt dagliga arbete med barnen/barnet. För att 

förebygga att barnet kommer att behöva särskilt stöd eller se till att stödet ska kunna 

minska måste barnets nyfikenhet uppmuntras och se till att finnas vid barnets sida för 

att kunna stödja och bekräfta lärandet. Kommunikation menar författaren är en viktig 

aspekt för att förhindra svårigheter för barnen. Författaren är övertygad om att det 

krävs ett stort och hållbart nätverk kring barnen/barnet som är i behov av särskilt stöd 

för att kunna lyckas och för att insatserna som sätts in ska leda till en förbättring 

(a.a.).  

Sedan finns det även vissa åtgärder som sätts in vid olika diagnoser som barnet kan 

få. Jakobsson och Nilsson (2011) tar upp generella åtgärder vid vissa diagnoser, men 

menar samtidigt att alla barn är individer och att kunskap inte kan generaliseras om 

vissa metoder vid vissa handikapp utan man måste prova sig fram vad som är bäst 

för just den individen (a.a.). 

Persson (2008) menar även han att det finns en stor variation hos de barn som finns i 

verksamheten och att det gäller att kunna möta olika individer och kunna förhålla sig 

till dessa. Det gäller även att ha en specialpedagogisk grund att stå på så att 

kunskapen att möta alla dessa olika individer finns (a.a.).  

2.6.1 Sammanfattning 

När det kommer till olika arbetssätt och metoder menar Sandberg och Norlin (2009) 

att alla barn är individer och att något generell metod inte kan tillämpas. Trots att två 
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barn kan ha samma svårigheter måste de bemötas utifrån vilken individ de är. 

Författarna talar även om den tysta kunskapen som finns hos många pedagoger. 

Genom deras arbetslivserfarenhet har de förvärvat den tysta kunskapen som innebär 

att de tidigare stött på problem och vet hur de kan lösas (a.a.). 

Jakobsson och Nilsson (2011) tar upp olika aspekter som pedagoger bör tänka på vid 

olika diagnoser, men menar samtidigt att dessa aspekter inte kan generaliseras utan 

anpassas till varje individ (a.a.).  

Även när det kommer till arbetssätt och metoder menar Persson (2008) att den 

specialpedagogiska grundkompetensen är viktig för att kunna möta variationen av 

barn i en barngrupp. Genom en grundkompetens finns kunskaper om att kunna möta 

alla barn i den situation som de befinner sig i och hur viktigt detta är (a.a.).  

2.7 Den viktiga föräldrarsamverkan 

Något som poängteras viktigt i all litteratur är samverkan mellan förskolan och 

hemmet.  

En studie gjord av McCloskey (2010) visar att det är föräldrarna som är viktigast när 

det gäller barn i behov av särskilt stöd i förskola/skola. Föräldrarna är de som är 

”experten” när det gäller sina barn och det är dem som pedagoger och annan personal 

runtomkring barnet som de ska lyssna på och ta hjälp ifrån. Föräldrarna är som 

spindeln i nätet och kan förse olika personer i barnens miljö om vad som har hänt var 

så att alla kan få en helhetsbild för att lättare hjälpa barnet i rätt riktning. 

Undersökningen som författaren har gjort grundar sig på intervjuer med föräldrar till 

funktionshindrade barn och då de har en massa personer att ha kontakt med 

exempelvis läkare, habilitering, specialpedagoger och förskollärare (a.a.). 

Ylvén och Wilder (2009) tar även de upp att man som pedagog ibland måste stå 

tillbaka i sin yrkesroll och låta föräldrar ta plats när det gäller vilket stöd som ska ges 

till barnet eftersom de känner barnet bäst av alla. Om pedagogerna arbetar 

tillsammans med föräldrar och är överens om vilka åtgärder som ska sättas in finns 

en större möjlighet att föräldrarna tillämpar detta även när barnet inte vistas på 

förskolan (a.a.). 

Jakobsson och Nilsson (2011) menar att samverkan mellan förskola/skola och 

hemmet är särskilt viktigt när ett barn får en diagnos. Då handlar det om att 

pedagoger och föräldrar ska kunna ha en öppen dialog kring diagnosen och vad den 

har fått för betydelse. Om denna samverkan sker skapas också en dialog kring vilka 

resurser som barnet har rätt till samt vilka av de resurserna som behöver utnyttjas. 

Om pedagogerna lyckas få en god samverkan mellan förskola och hem så får man 

oftast samma helhetsbild kring barnet och undviker därmed onödiga konflikter.  

Alla föräldrar är inte lätta att samarbeta med och det är viktigt att det finns en 

förståelse kring detta. Vissa föräldrar har ett stort engagemang för sina barn och 

involverar sig gärna i allt som har med deras vardag att göra. Dessa föräldrar blir 

relativt lätta att samarbeta med. Sedan finns de föräldrar som helt litar på att 

förskollärare och specialpedagogerna på barnets förskola vet bäst och kan hantera 

situationen. Med dessa föräldrar kan det bli svårare att få till en bra samverkan, men 

hänsyn och förståelse måste ändå visas. De kan vara osäkra inför det nya och okända 

som de tvingas möta eller så finns helt enkelt inte orken just då. Trots detta ska 

försöken till samarbete inte sluta från förskolans sida utan hela tiden försöka stötta 

föräldrarna (a.a.).  
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2.7.1 Sammanfattning 
När det kommer till samverkan mellan förskola och hemmet är den väldigt viktig för 

att insatser kring ett barn ska kunna ge resultat.  

McCloskey (2010) menar att föräldrarna är spindeln i nätet och det är genom dem 

som pedagogerna på förskolan kan få värdefull information. Denna information kan 

till exempel handla om vad som händer på andra instanser som är inkopplade. 

Genom föräldrarna kan pedagogerna på förskolan arbeta vidare med ett program som 

utarbetats av någon annan till exempel talpedagog och därmed ge barnet en 

helhetsbild och resultatet blir bättre (a.a.).  
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3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att få en insikt om hur förskollärare tänker kring 

specialpedagogik i förskolan samt vilka faktorer som är viktiga i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd. Vikt kommer även att läggas vid förskollärares tankar kring 

tidiga insatser till barn i förskoleåldern.  

 

Frågeställningar: 

 Hur tänker förskollärare kring ämnet specialpedagogik? 

 Vilka faktorer har betydelse för förskollärares arbete med barn i behov av 

särskilt stöd? 

 Vilken betydelse har tidiga insatser för barn i förskoleåldern? 
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4 METOD 
Syftet med denna studie är att ta reda på vilken plats specialpedagogiken har i 

förskolan samt hur förskollärare tänker kring tidiga insatser för barn i förskoleåldern. 

För att ta reda på detta valde jag att göra intervjuer med förskollärare.  

Denna studie är inspirerad av en fenomenografisk ansats. Patel och Davidsson (2003) 

menar att denna ansats har fokus mot att studera uppfattningar, i detta fall 

förskollärares uppfattningar om specialpedagogik i förskolan. Författarna menar att 

denna ansats tar upp hur ett fenomen uppfattas av människor. En studie med 

fenomenografiskt förhållningssätt genomförs oftast med hjälp av kvalitativa, öppna 

intervjuer där deltagaren ger svar om ett fenomen med sina egna ord (a.a.).  

 I och med att jag har valt att intervjua förskollärare för att få deras syn på 

specialpedagogiken i förskolan lämpade sig denna ansats bäst till denna studie. 

4.1 Metodval  

Den metod som valdes för denna studie är kvalitativa intervjuer med förskollärare. 

Enligt Patel och Davidsson (2003) menas det med kvalitativ intervju att frågorna som 

ställs till intervjupersonen ger utrymme till att svara med egna ord och har en låg 

grad strukturering i frågorna som ställs. Intervjuaren kan även välja mellan att ha hög 

grad av standardisering eller låg grad av standardisering. Standardisering innebär 

vilken följd som frågorna kommer att ställas. I vissa fall där det är låg 

standardisering så anpassar intervjuaren följdfrågor till intervjupersonen beroende på 

vilket svar som ges på förra frågan (a.a.).  

I denna studie var det låg standardisering på frågor samt en låg grad strukturering av 

den anledning att jag vill ha fram så mycket tankar som möjligt kring ämnet. 

Följdfrågorna kommer att ställas vid behov om svaren inte är tillräckligt utförliga.  

Intervjuerna har antecknats och ljudinspelats. Lantz (2007) menar att det är lämpligt 

att på något vis spela in ljud från intervjuer då det är svårt att lyssna, fråga och föra 

anteckningar på samma gång. Efter intervjuerna kan man lyssna igenom sin 

ljudinspelning och komplettera sina anteckningar så att man inte missar något som 

sagts. Lantz (2007) menar att om bara anteckningar förs missas väldigt mycket vad 

som sägs under intervjun. Dels kan det vara svårt att hinna med att skriva allt och 

dels skriver intervjuaren endast ner det som tolkats som viktigt. Per automatik 

filtreras det som intervjuaren säger under tiden och allt kommer inte med i 

anteckningarna (a.a.).  

 

4.2 Urval  

För denna studie gjordes ett bekvämlighetsurval för intervjupersonerna. Bryman 

(2001) menar att ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren har tagit personer i sin 

närhet att intervjua. Dessa personer är oftast kända för forskaren sedan tidigare. När 

detta urval har gjorts kan resultaten som framkommit i studien inte generaliseras, 

utan det blir mer en beskrivning av vad dessa personer har berättat om just det ämnet 

som är aktuellt. Bryman (2001) menar att även om detta urval har valts så kan det 

ändå ge en mängd intressanta data (a.a.).  

Även Patel och Davidsson (2003) tar upp de olika urvalen som kan göras i en studie. 

Det som Bryman (2001) kallar för bekvämlighetsurval väljer Patel och Davidsson 
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(2003) att benämna som tillgänglig grupp. Med detta menar författaren att man väljer 

de personer som är tillgängliga i sin närhet (a.a.). Detta urvalet har gjorts med tanke 

på tidsramen för studien.  

De personer som valdes är sju stycken förskollärare från tidigare VFU platser som 

jag varit på. Förskollärarna är från två olika förskolor. Tre stycken från en förskola 

och fyra stycken ifrån en annan förskola. Dessa valdes för att de hade en 

förskollärarutbildning samt att de var kända av mig från tidigare VFU: er. Två av 

dessa har varit mina handledare under mina VFU tider och de övriga har arbetat på 

samma avdelning eller avdelningen intill. Dessa valdes även med tanke på den 

relation vi fick under min VFU tid. Jag har vetat från första början att de skulle svara 

spontant och ärligt på mina frågor samt att de gärna skulle vilja hjälpa till med min 

studie. Dessa förskollärare är verksamma på förskolor inom samma kommun. Alla 

har samtliga 20 – 30 års arbetslivserfarenhet som förskollärare samt som barnskötare 

innan de gick förskollärarutbildningen. Förskollärarna arbetar med olika 

åldergrupper.  

 

4.3 Genomförande  

Innan jag började intervjua deltagarna för min studie besökte jag förskolorna och 

berättade mitt ärende och att jag nu läste sista terminen på förskollärarutbildningen. 

Jag berättade vad jag skrev om och vad mitt syfte med studien var. Därefter fick de 

förfrågan om de ville delta i studien. De fick själva bestämma vilken dag och tid de 

ville att jag skulle komma och jag informerade även hur lång tid varje intervju 

beräknades att ta. Lantz (2007) betonar vikten av att det är väl avsatt tid för intervjun 

och att den kan ske ostört så att den som blir intervjuad ska känna ett lugn och ge 

eftertanke åt sina svar (a.a.). 

Innan själva intervjun skulle äga rum hade jag i förhand skickat ut ett följebrev till 

förskollärarna som skulle delta i studien (se bilaga 2). I detta brev fanns en kort 

presentation om mig som forskare samt syftet med min studie. I detta följebrev är det 

också viktigt att de forskningsetiska principer som finns tas upp. På detta sätt vet 

deltagaren vilka villkor den deltar på. Detta följebrev betonar Patel och Davidsson 

(2003) som viktigt i en intervjustudie att båda parter vet om vilka villkor det finns 

samt att det är viktigt att informationen kommer fram till deltagaren flera gånger 

(a.a.). I detta fall har informationen framkommit i såväl följebrevet som av mig 

muntligen och till sist precis innan intervjun ska starta.  

För att finna tidigare forskning och annan litteratur som skrivits om ämnet användes 

kurslitteratur inom ämnet specialpedagogik samt avhandlingar och artiklar. Eftersom 

ett antal avhandlingar redan hade behandlats av mig under tidigare utbildning 

började jag läsa dessa igen. Sedan tittade jag i deras referenslista för att kunna ta mig 

vidare till fler intressanta avhandlingar. Avhandlingar har även sökts på 

avhandlingar.se där nyckelord som specialpedagogik, tidiga insatser, integrering och 

föräldrar användes.  

Artiklarna som hittades var efter sökningar gjorda i databasen ERIC och LIBHUB. 

Båda är databaser tillgängliga via Linnéuniversitetets bibliotek. Där söktes främst 

efter internationellt publicerade artiklar. De nyckelord som användes i de 

databaserna är; preshool education, early intervention och special education.  
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Konstruktionen av intervjumallen gick till på det sättet att de konstruerades med låg 

grad av strukturering och låg grad av standardisering. Med detta menas enligt Patel 

och Davidsson (2003) att personen som intervjuas kan svara med sina egna ord och 

svaren som ges är mer utförliga. I och med att standardiseringen var låg på dessa 

intervjufrågor som gjordes gavs det utrymme att intervjuaren kunde ställa följdfrågor 

som passade in på det som den intervjuade svarade på den ställda frågan. Med 

standardisering menas enligt författarna att det finns utrymme för denna typ av 

följdfrågor och att intervjun blir mer som en öppen dialog mellan parterna (a.a.).  

Innan själva intervjun startades uppsökte vi ett ledigt rum där vi kunde prata ostört, 

vilket är viktigt för att få ett sammanhang i intervjun. Att kunna prata ostört är enligt 

Trost (2010) viktigt även för att få ett lugn inför intervjun (a.a.).  

Innan själva intervjun startades upp och ljudinspelaren på datorn sattes igång 

förklarade jag en gång till på vilka villkor de deltog på samt studiens syfte. Detta 

menar Lantz (2007) är väldigt viktigt för att skapa en god relation mellan parterna 

samt försäkra sig om att deltagaren i intervjun är införstådd i vad som gäller så att 

inga missförstånd uppstår under intervjuns gång eller efter avslutad intervju (a.a.). 

 

4.4 Forskningsetiska principer 

Enligt Patel och Davidsson (2003) måste forskaren i en studie även ta hänsyn till de 

forskningsetiska principer som finns. Detta för att studien ska bli så trovärdig som 

möjligt men även för att skydda de intervjupersoner som deltar i studien. Forskaren 

måste värna om deltagarnas identitet samt att deltagarna vet på vilka villkor de deltar 

i studien på. De forskningsetiska principerna finns även till för att forskningen ska 

hålla en hög kvalité och att det finns en balans mellan nyttan med forskningen samt 

forskningen i sig. Patel och Davidsson (2003) betonar även vikten av att deltagarna i 

studien är väl informerade om dessa principer så att de vet vilka villkor de deltar på 

(a.a.). 

De fyra forskningsetiska principerna är enligt Patel och Davidsson (2003) 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagande i studien om 

studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva ska få bestämma om de 

vill delta eller inte. Konfidentialitetskravet innebär att man som forskare ska upplysa 

deltagarna om att deras svar på frågor etc. förvaras på ett sätt att obehöriga inte har 

tillgång till uppgifterna samt att det inte ska kunna framgå i resultatet på vilken 

förskola forskaren har varit eller vem forskaren har intervjuat. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som samlas in av forskaren enbart används till den studie 

som presenterats för deltagarna och inte till något annat (a.a.).  

Detta informerades deltagarna om genom ett följebrev som skickades ut innan 

intervjun skulle äga rum samt att deltagarna fick höra det muntligt av mig när jag var 

på besök på förskolorna för att fråga om de ville delta i studien. De fick även höra 

dessa principerna innan själva intervjun startades för att försäkra deltagaren att de 

visste på vilka villkor de deltog i studien. 

4.5 Analys och bearbetning av material 

Den insamlade data som införskaffats genom intervjuer med förskollärare i förskolan 

spelades in med hjälp av en ljudinspelare på en dator. Dessa intervjuer 
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transkriberades för att sedan kunna analysera och hitta mönster och skillnader i 

materialet som svarar mot mina frågeställningar.  

Att skriva ut sina intervjuer ordagrant menar Patel och Davidsson (2003) är viktigt 

då det blir en överskådlighet i materialet och anteckningar kan göras i materialet 

under kategoriseringen av svaren (a.a.).  

I analysen kommer citat från intervjuerna att förstärka mina tolkningar som gjorts 

under bearbetningens gång.  

Enligt Patel och Davidsson (2003) ska balansen mellan citat från intervjuer till egna 

tolkningar vara mycket väl avvägd. Detta för att läsaren ska kunna få en helhet av 

resultatet. Blir balansen inte bra mellan dessa finns risk att genom till exempel få fler 

citat än tolkningar så lämnas analysen att göras av läsaren själv. Om det istället blir 

mer tolkningar än citat som styrker tolkningen finns risk att läsaren inte ser 

trovärdigheten i resultaten (a.a.).  

I analysen har respondenterna döpts till olika bokstäver för att förtydliga vem som 

sagt vad. De har fått bokstäverna A – G i analysen.  

 

4.6 Metodkritik 

Det metodval som gjordes var kvalitativa intervjuer. Enligt Patel och Davidsson 

(2003) är detta en bra metod när tankar kring ett fenomen ska lyftas fram. Att 

genomföra kvalitativa intervjuer är även enligt författarna tidskrävande då det krävs 

stor förberedelse samt att transkriberingen efteråt tar tid (a.a.).  

Lantz (2007) menar även att genom intervjuer kan nyanser i språket som till exempel 

intonation och gester och mimik försvinna när intervjuerna transkriberas. Med detta 

menar författaren att det kan bli missförstånd i ett senare skede när de transkriberade 

intervjuerna ska sammanställas till ett resultat (a.a.).  

Det som Lantz (2007) samt Patel och Davidsson (2003) betonar som viktigt är att 

forskaren gör en provintervju för att stämma av och se att frågorna som utarbetats ger 

de svar som forskaren är ute efter. Genom att göra provintervju kan även en 

referenstid för hur lång tid intervjun tar ges. Detta kan vara bra att veta då de 

deltagande i studien vet hur länge de ska vara ifrån barngruppen (a.a.).  

Vidare kan kritik riktas mot att forskaren gjort ett bekvämlighetsurval då detta inte 

alls kan bli särskilt bekvämt i det skede när forskaren skickar ut sin färdiga rapport 

till de medverkande i studien. Genom de tolkningar som gjorts av forskaren kan det 

lätt bli missuppfattningar.   
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5 RESULTAT 
I nedanstående kapitel redovisas de resultat som har framkommit under intervjuerna 

med fokus på frågeställningarna som redovisats. Hur tänker förskollärare kring 

ämnet specialpedagogik, Vilka faktorer har betydelse för förskollärares arbete med 

barn i behov av särskilt stöd? samt Vilken betydelse har tidiga insatser för barn i 

förskoleåldern? 

 

5.1 Specialpedagogiska perspektiv 

I intervjuerna som gjorts har samtliga förskollärare berört ämnet specialpedagogiska 

perspektiv utan att vara medvetna om detta. Det blir tydligt att de har ett relationellt 

perspektiv på barn och specialpedagogik. Med detta menas att man som förskollärare 

ser eventuella problem i verksamheten eller i förskollärarnas förhållningssätt 

gentemot barnen. 4 av 7 förskollärare ville inte ens använda ordet ”problem” eller 

”träning” i sina intervjusvar då det kändes felaktigt gentemot barnen. Om detta säger 

respondent C följande; 

”Jag kan inte se det som ett problem, utan mer som ett nystan där jag bara måste 

hitta änden så att jag kan nysta upp det.” 

Med detta svar som respondent C angett kan det vara att om en liten lösning hittas 

angående den svårighet som upplevs har man som förskollärare kommit långt i 

arbetet med att lösa svårigheten som finns. Genom att ha hittat en öppning i 

svårigheten kommer svårigheten med tiden att avta ganska fort. Här visar det även att 

det relationella perspektivet finns i åtanke då förskolläraren inte vill se det som ett 

problem för barnet. I detta arbete med barnet så kan flera olika faktorer spela en stor 

roll för svårigheten som finns och det gäller att finna de faktorerna och lösa upp 

svårighet för svårighet.   

5.1.1 Förskollärares förhållningssätt 
Förskollärarna tog även upp att det egna förhållningssättet kan ge ”problem” för 

barn. Genom olika värderingar kan man se olika beteenden ur olika perspektiv.  

Grundsynen på barnen tas även upp i intervjuerna där samtliga förskollärarna anser 

att grundsynen ändrats mycket de senaste åren och ser istället barn idag som 

kompetenta och att det är lärande barn. Respondent F tänker följande om detta;  

”Idag handlar specialpedagogiken om så mycket mer än vad det gjorde förr. Idag 

handlar det mycket om vilket förhållningssätt vi har gentemot barnen och 

handledningen och stöttningen vi får för att upprätthålla vårt förhållningssätt”.  

Det som respondent F menar verkar vara att specialpedagogiken idag omfattar fler 

barn i förskolorna än vad det gjorde förr. Förut omfattades barn med diagnos av 

specialpedagogik och idag handlar det om fler barn och fler områden. 

Förhållningssättet som idag finns gentemot barn är att alla barn är kompetenta barn 

och barnen ses alla som unika individer. Har förskollärare ett striktare 

förhållningssätt gentemot barnen och inte ser dem som kompetenta kan svårigheter 

hos barnen uppstå då barns agerande väcker olika känslor och värderingar hos 

förskollärarna.  

5.1.2 Relationellt perspektiv 
Motsatsen till detta perspektiv är att problemet anses ligga hos barnet istället för att 

det kan vara något runtomkring. Miljön på en förskola kan till exempel göra att vissa 
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barn har svårt att koncentrera sig och finner därmed ingen lugn och ro. Även ytan i 

förhållande till antal barn kan skapa problem då det gärna blir mer konfliktfyllt. 

Detta tas upp av respondent F som talar om alla teckningar som finns uppsatta på alla 

förskolor; 

”Många gånger kan även miljön bli för mycket för barnet med alla teckningar som 

ska sättas upp på väggarna och allt annat som ser kul ut, många gånger blir det för 

mycket” 

Här tas det upp om det verkligen är nödvändigt att sätta upp alla barnens teckningar 

och målningar som gjorts. En tradition som finns inom förskolan är att sätta upp 

barnens teckningar för allas beskådan. Här kan även frågan lyftas för vem 

teckningarna finns där? Ofta blir miljön rörig kring barnen och det finns många 

retningar för barns ögon och fokuset kan bli svårt att hållas till en specifik uppgift 

som ges. Barn med koncentrationssvårigheter kan även i dessa teckningsfyllda 

miljöer ha svårt att hålla fokus i en lek och klimatet i gruppen kan bli högljutt och 

fartfyllt.  

5.1.3 Sammanfattande slutsats 
Här synliggörs förskollärarnas relationella perspektiv då det poängteras att 

svårigheter som barnen kan hamna i kan ha grund i något i den fysiska miljön eller i 

verksamheten. I intervjusvaren framkommer även att förskollärares förhållningssätt 

kan skapa svårigheter för barnen då vissa känslor och värderingar gör att 

förskolläraren ser barnet som ett barn i svårigheter.  

5.2 Specialpedagogik i förskolan  

När frågan har ställts om hur förskollärarna ser på specialpedagogik i förskolan så 

framkommer ofta språksvårigheter, förseningar inom det motoriska området samt de 

sociala kompetenserna när det gäller dessa yngre barn. Samtliga förskollärare tar upp 

den sociala kompetensen i leken och hur viktig den blir för att skapa goda 

kamratkontakter i gruppen. Språket ses även som en viktig del för att kunna skapa en 

kontakt mellan barnen. Utan språket kan barn bli utåtagerande eller inåtvända och 

inte kunna förmedla vad de vill utan resultatet blir ett utanförskap för dessa barn. Om 

leken säger förskollärare C följande; 

”Jag tycker att leken är väldigt viktig för barnen i denna åldern. Jag brukar säga att 

kan barn leka så har man mycket vunnet därigenom och kan arbeta tillsammans med 

barnet genom leken.” 

Det som förskollärare C tycks mena är att om barnet kan leka kan leken användas 

som ett verktyg att nå barnet mer djupare och vägen till att kunna hjälpa barnet blir 

lättare. Genom leken blir det lättare att byta material och lägga till material och på 

detta sätt kan barnet träna mer på det barnet behöver. 

5.2.1 Språket 
Samtliga förskollärare poängterar även att språket är en viktig del i barns utveckling 

och menar att specialpedagogiken ofta träder in vid dessa svårigheter hos barnet. 

Utan språket menar förskollärarna att barnet/barnen ofta går miste om den sociala 

närvaron tillsammans med de andra barnen och detta kan vara frustrerande för många 

barn och hamnar därför ofta utanför kamratskapet. Om detta säger respondent A; 

”Ofta när det handlar om specialpedagogik med dessa små barnen så handlar det om 

språkliga svårigheter. Ibland är det övergående, men ibland tar vi hjälp av vår 
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specialpedagog som kommer hit en stund och är i barngruppen och lyssnar på det 

barn som vi är lite oroliga över.” 

Med detta kan respondent A mena att vissa barn ibland har svårt med vissa uttal och 

kan till exempel ha svårt med sin munmotorik. Genom att specialpedagogen kommer 

ut till barngruppen och lyssnar på barnet i fråga så kan specialpedagogen göra en 

bedömning av barnets språk. Utifrån denna bedömning tas beslut om extra stöd eller 

om det är något övergående för barnet. När det handlar om små barn är det ibland 

svårt att avgöra om det är en språksvårighet eller en övergående fas för barnen. 

5.2.2 Motorik 
Samtliga förskollärare nämner även motoriken som ett område som ingår i 

specialpedagogiken och då främst de barn som har motoriska svårigheter inom 

området. 4 av 7 intervjuade förskollärare berättar att det området är det som man kan 

arbeta väldigt förebyggande med en medvetenhet inom arbetslaget samt att mycket 

av motoriken hänger samman med tidig läs och skrivutveckling. Om förebyggande 

arbete mot motoriksvårigheter säger respondent E följande; 

”Då jag jobbar med allra yngsta barnen i förskolan så tror många att man inte kan 

arbeta aktivt med barnens motorik, men med enkla övningar som vi kan lägga in i 

vardagliga situationer så kan barnen träna upp sin motorik på ett enkelt och för dom 

ett roligt sätt.”  

Med detta kan respondent E mena att genom en medvetenhet hos arbetslaget så kan 

de motoriska svårigheterna hos barn förebyggas med hjälp av de vardagliga 

situationerna i förskolan. Genom miljön på förskolan kan det bjudas in till olika 

aktiviteter som främjar barnens motoriska utveckling. Exempelvis är rörelsestunder 

och musik bra aktiviteter som främjar barns motoriska utveckling. Genom att göra 

det i den vardagliga verksamheten läggs det in som en rolig aktivitet för barnen men 

samtidigt är det utvecklande för barnen.  

1 av 7 förskollärare tar upp fördelen med att ha tillgång till en gymnastiksal någon 

gång under veckan och kan utmana barnen ytterligare med hjälp av alla redskap som 

finns. Om denna möjlighet säger respondent D följande; 

”Vi går någon dag i veckan till vår gymnastiksal och man ser ju att barnen älskar 

det. Så fort vi kommer in i salen så sätter alla igång att springa! Första gången som 

vi var där nu efter alla inskolningar så var det några barn som inte riktigt visste vad 

som pågick men när jag med började springa så kom alla igång. Efter en stund kan 

man ta fram lite rockringar och mattor och andra grejer som barnen får känna på.” 

Det som respondent D tycks mena att tillgången till gymnastiksal och alla dess 

redskap ökar barns nyfikenhet och automatiskt väcks barnens nyfikenhet till liv och 

tillsammans utforskar de redskapen och sin kropp. Det som barnen behöver är en 

knuff i rätt riktning och lite stöd av förskollärarna för att våga.  

5.2.3 Sammanfattande slutsats 
Det som förskollärarna anser infattas av specialpedagogik i förskolan är de sociala 

svårigheterna, språksvårigheter samt de motoriska svårigheter som barn kan hamna i. 

Förskollärare benämner även leken som en vikig del i barnens sociala kompetens och 

menar att leken blir ett mycket användbart verktyg för att kunna arbeta vidare med en 

svårighet. Genom leken kan man nå barnen på ett annat vis och lägga in övningar 

och träning som barnen tycker är kul.   
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5.3 Grundkompetens 

4 av 7 förskollärare benämner även en insikt i specialpedagogiken som en viktig del i 

arbetslaget och menar att en grundkompetens är viktig för att kunna möta alla barnen 

på förskolan och att ett specialpedagogiskt tänk finns med i det vardagliga arbetet 

med barnen. Om detta säger förskollärare C följande; 

”… att man har en grund inom specialpedagogiken att stå på tror jag är jätteviktigt 

så att man kan lösa de vardagliga situationerna som ibland uppstår.”  

Med detta tycks förskollärare C mena att genom att ha en grundkompetens kan små 

vardagliga problem och mindre svårigheter lösas direkt utan specialpedagogens 

inblandning. Ibland kan specialpedagogen inte komma ut till enheten samma dag för 

att hjälpa till i barngruppen och då kan en grundkompetens inom arbetslaget vara till 

en stor fördel. Om mindre problem och svårigheter kan lösas snabbare gynnas både 

det enskilda barnet och hela barngruppen av detta.  

 

5.3.1 Specialpedagogik – En speciell pedagogik 
Genom intervjusvaren framställs specialpedagogiken av vissa som en pedagogik för 

sig genom att hänvisa till en specialpedagog knuten till enheten. 2 av 7 har direkt 

svarat att specialpedagogik är en pedagogik som en specialpedagog innehar och som 

andra på enheten tar del av när det kommer till vissa barn. Genom specialpedagogen 

får övriga förskollärare på den berörda avdelningen tips och råd hur de ska bemöta 

och arbeta med vissa barn. Specialpedagogen tillhandahåller även material som ska 

användas för att stärka upp barnens svaga sidor. Respondent B följande; 

”Specialpedagogen tillför lite extra kunskaper som inte vi andra har eller i alla fall 

inte vad jag har. Områden som hon/han har läst inom specialpedagogiken.” 

”Det ska ju vara en speciell pedagogik som dom tillför…” 

Om detta tycks respondent B mena att specialpedagogiken är något speciellt och inte 

är någon grundkompetens som alla bör ha som arbetar inom förskolan. Här ses 

specialpedagogik som en pedagogik som tillämpas när den ”vanliga” pedagogiken 

inte räcker till. I detta fall är det specialpedagogen som innehar den kunskapen och 

tar hand om de svårigheter som dyker upp i barngruppen som övriga förskollärare 

inte har kunskap om.  

5.3.2 Pedagogisk handledning 
Specialpedagogen betraktas även som ett bollplank till förskollärare på enheten samt 

som en pedagogisk handledare. Med specialpedagogen diskuteras hur man ska gå till 

väga med vissa saker och det är specialpedagogen som startar upp arbetet och 

förskollärarna i det berörda arbetslaget tar sedan vid det arbetet. På så vis integreras 

specialpedagogiken med den övriga verksamheten och det är inget som sker med en 

viss person eller i ett annat rum. Detta säger respondent A; 

”… framförallt att hon/han stöttar oss, är bollplank om det är något som bekymrar 

oss… något barn eller så… ”  

Det som respondent A tycks mena är att om det är något som förskollärarna på 

avdelningen undrar om eller är bekymrade över så kan specialpedagogen kontaktas 

och förskollärarna kan få tips och råd om hur de ska gå vidare med sitt arbete eller 

vad de bör tänka på i arbetet med barngruppen eller ett speciellt barn. 
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Specialpedagogen fungerar som ett stöd för förskollärarna som hjälper dem framåt i 

vissa situationer som uppstår i barngruppen.  

5.3.3 Pedagogiska samtal  
Under intervjun kommer även pedagogiska samtal upp. Med pedagogiska samtal 

menar förskollärarna att specialpedagogen kommer ut till enheten och har med sig ett 

ämne som ska diskuteras tillsammans med hela arbetslaget. Inför dessa samtal kan 

det ibland vara så att förskollärarna har fått ut någon information i förväg om ämnet 

och ska utifrån materialet diskutera och problematisera kring ämnet. För dessa 

pedagogiska samtal finns det även avsatt tid och detta uppskattades av förskollärarna 

på enheten. Om pedagogiska samtal säger respondent B följande; 

”Vi hade förut såna här pedagogiska samtal och det var på dom stunderna som vi 

diskuterade olika pedagogiska ämnen, som vi tog upp eller som specialpedagogen 

tog upp och då var det avsatt tid till det och det tycker jag var värdefullt då det 

annars inte finns utrymme för såna samtal under vår planeringstid eftersom vi måste 

ta upp andra saker under den tiden.” 

Om pedagogiska samtal tycks respondent B mena att det är värdefullt att avsatt tid 

fanns till dessa pedagogiska samtal och att samtalen i sig var värdefulla för att kunna 

utbyta tankar och idéer kring verksamheten och förskollärarnas arbete i barngruppen. 

Med hjälp av dessa samtal synliggörs olika arbetssätt och kollegors tankar som kan 

föra verksamheten framåt. I detta sammanhang verkar tiden som en betydelsefull 

faktor för att dessa samtal ska äga rum. Ofta är det mycket annat som ska hinnas med 

under planeringstider och andra möten som är viktigare att genomföras, men 

betydelsen av dessa pedagogiska samtal får inte glömmas bort.   

5.3.4 Sammanfattande slutsats 
Grundkompetens inom det specialpedagogiska fältet anses endast av vissa som 

betydelsefull, medan den av andra anses som speciell och som en kunskap som 

specialpedagogen har. Här finns två olika sidor som säger att grundkompetensen är 

viktigt och sen den andra sidan som menar att det är specialpedagogens kunskap.  

Det är också viktigt för de intervjuade förskollärarna att specialpedagogen fungerar 

som ett bollplank och kan ge tips och råd angående vissa barn i barngruppen. Att få 

handledning är något som upplevs positivt och som ett måste ur förskollärarnas 

synvinkel.  

5.4 Tidiga insatser och dess betydelse 

Alla de intervjuade förskollärarna är ense om att tidiga insatser för barn som av 

någon anledning är i behov av särskilt stöd är av stor vikt för barnens framtida tid på 

förskolan och när de kommer upp i skolans värld. Om de tidiga insatserna betydelse 

säger respondent G följande; 

”… desto tidigare man kan hjälpa barnen desto lättare tror jag att det är och sen tror 

jag att det gör stor skillnad när de kommer upp i skolåldern och att de får en bättre 

start på sin skolgång.” 

Med detta tycks respondent G mena att det är lättare att hjälpa barnen medan 

svårigheten är relativt liten och lätt att åtgärda. När barnen sedan kommer till skolan 

så kan eventuella svårigheter och dåliga mönster vara svåra att bryta. I och med detta 

så menar respondent G att skolstarten i så fall inte blir positiv för barnen. I stället så 

kan utanförskapet blir större för dessa barn då de inte hänger med lika mycket som 

de andra i klassen.  
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5.4.1 Förebyggande arbete  
De intervjuade är dock lite oense om hur tidigt insatserna ska sättas in. 3 av 7 

förskollärare anser att det aldrig är för tidigt och att man hela tiden arbetar medvetet 

med att förebygga eventuella svårigheter för barnen. Detta görs genom vardagliga 

situationer och barnens lek. Detta kan handla om att till exempel träna motoriken 

eller att träna barnens språk. Respondent F säger följande; 

”… små medvetna vardagliga saker gör ibland väldigt skillnad fast barnen är väldigt 

små.”  

Med detta tycks respondent F mena att genom en medveten i sin verksamhet samt en 

god planerad verksamhet kan göra en stor skillnad för barnen fast att dem är små. 

Om förskollärare ständigt arbetar aktivt med olika pedagogiska verksamheter så 

utmanas barnen ständigt och svårigheter kan förebyggas.  

5.4.2 Ålder på barn som är i behov av stöd 
När de gäller de tidiga insatser för barn som av någon anledning behöver extra stöd 

så talar 2 av 7 förskollärare om vid vilken ålder som dessa insatser ska ske. De 

förskollärarna menar att för barn som inte är äldre än två, tre år så är det för tidigt att 

sätta in extra stöd eftersom det kan vara faser och perioder som barnen ska igenom. 

Om detta säger respondent B följande; 

”… som för barnen på min avdelning så tycker jag att det är tidigt att säga om de 

behöver extra stöd. De är ju fortfarande så små så jag tycker nog att man ska bli mer 

vaksam när de börjar närma sig fyra, fem års åldern.” 

Med detta tycks respondent B mena att barn i de låga åldrarna är så olika när det 

gäller utvecklingen. Alla barnen följer sin utvecklingskurva och den kan variera 

väldigt mycket när barnen är små. Barn som är i denna låga ålder kan också 

utvecklas väldigt snabbt och att det kan vara anledningen till att tidiga insatser inte 

sätts in.   

1 av 7 förskollärare menar att när barnen kommit upp i fyra, fem års ålder så kan 

eventuella svårigheter blivit mycket större och det krävs då mer resurs för att lösa 

upp denna svårighet som uppstått. Om detta säger respondent C följande; 

”Jag tycker inte att det är för tidigt någon gång egentligen. Ibland räcker det med så 

lite att det inte behöver bli något stort utav det oftast behöver barnen bara en liten 

knuff i rätt riktning för att det ska lösa sig. Eller bara ett annat tänk från personalens 

sida.”  

Med detta tycks respondent C mena att om barnen får stöd väldigt tidigt så kan det 

räcka med att stödet sätts in under en kortare period och svårigheten hinner inte bli så 

omfattande. Väntar förskollärare med att sätta in stöd till de barn som behöver det 

kan det bli svårare att hjälpa barnet ur svårigheten eller ändra verksamheten till det 

bättre för barnet då det kan behövas göra stora förändringar. Respondent C tar även 

upp förskollärarnas förhållningssätt och att det kan bidra till att hjälpa barnet i den 

situationen som den befinner sig i.  

5.4.3 Sammanfattande slutsats 
Här kan man ana två olika sidor av tidiga insatsers betydelse. Den ena sidan menar 

att det aldrig är för tidigt att sätta in extra stöd till barn som kan tänkas behöva det. 

Sedan finns det de förskollärare som menar att extra stöd inte kan sättas in alltför 

tidigt då barn utvecklas fort och i väldigt olika tempo och att mycket som upptäcks 
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kan vara övergående. Vissa förskollärare menar att förebyggande arbete är bland det 

bästa. Arbetas det förebyggande behöver inga svårigheter uppstå.  

5.5 Inkludering 

När frågan om vilken roll specialpedagogiken har på avdelningen där förskolläraren 

arbetar är de flesta överens om att specialpedagogik är något som gynnar alla barn 

och det är väldigt sällan som något barn plockas ut ur barngruppen för att få extra 

stöd. Förskollärarna menar att alla barn har nytta av det material som lånas av 

specialpedagogen till vissa barn. Alla barn har en vinning i att arbeta med materialet. 

Om specialpedagogikens integrering i verksamhet säger respondent F följande; 

”… om vi t.ex. har fått låna ett spel till ett barn som behöver särskild träning på vissa 

ljud så lägger vi det i hyllan så att alla barn har tillgång till det. Vi upplever att det är 

bättre att det finns för alla och att det inte blir något speciellt med det.” 

Det som respondent F tycks mena är att materialet i sig som tillhandahålls av 

specialpedagogen är gynnsamt för alla barn vare sig de behöver träna extra på det 

eller inte. På detta vis inkluderas specialpedagogiken i verksamheten och blir 

tillgänglig för alla barn på avdelningen. Inget av barnen pekas på detta vis ut och alla 

barnen får en vinning i situationen. 

5.5.1 Segregering 
Samtliga intervjuade förskollärare menar att ibland kan det vara så att med vissa barn 

att man behöver gå ifrån gruppen för att barnet ska kunna få lite lugn och ro, men 

oftast tas det ändå med två eller tre barn till just för att bilda en liten grupp och att 

ingen ska känna sig utpekad. Respondent C säger; 

”För vissa barn är lugn och ro väldigt viktigt för att de ska ta till sig något. Men 

oftast har man med några andra barn också just för att det sociala är så viktigt och att 

man ska få ett samspel mellan barnen med det materialet man ska jobba med.” 

Det som respondent C tycks mena är att ibland kan det behövas lugn och ro och att 

det ibland inte kan infinna sig när barnet är med i hela barngruppen. Här poängteras 

ändå att andra barn bjuds in till aktiviteten tillsammans med det barnet som behöver 

extra stöd eftersom det sociala samspelet mellan barnen betraktas som betydelsefullt 

i detta sammanhang.  I och med att flera barn bjuds in till aktiviteten så pekas inte 

heller något barn ut för att vara svag i något område. Förskollärarna kan med fördel 

bjuda in olika barn till varje tillfälle så får barnen flera olika perspektiv och tankar 

runt aktiviteten som erbjudits.  

5.5.2 Stämpling av barn 
Samtliga intervjuade förskollärare nämner även ämnet stämpling av barn. De menar 

att man inte vill att barnen ska få någon specifik roll i barngruppen utan att man 

hjälper barnen ut ur de roller som inte är ”accepterat” t.ex. den svaga eller den 

störiga. De poängterar vikten av alla barn känner sig lika betydelsefulla. Om detta 

säger förskollärare G följande; 

”Jag tycker att det är viktigt att man hjälper barn ut vissa roller så att de inte tror att 

de är såna dom är utan att alla kan ta för sig lika mycket.” 

Det som respondent G kan tyckas mena i detta citat är att man som förskollärare 

hjälper barnen ur de roller som de ibland kan tillskrivas i även de låga åldrarna. Det 

är viktigt att barn inte fastnar i någon roll då de i vissa fall kan bära den rollen med 

sig under sin skoltid. Har barnet då fått en roll tillskriven sig som är negativt laddad 

så är detta missgynnande för barnets fortsatta skolgång.  
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5.5.3 Sammanfattande slutsats 
Förskollärarna är alla överens om att alla barn gynnas av specialpedagogiken och 

talar mycket om det material som specialpedagogen kan tillhandahålla med och att 

det materialet är bra att använda till alla barn i barngruppen. De menar även att om 

materialet finns tillgängligt för alla barn i barngruppen blir inget barn utpekat att det 

barnet måste spela speciella spel och gå iväg ensam med en förskollärare. I och med 

detta så inkluderas dessa barn i verksamheten.  

Ibland tas det även upp att det kan vara nödvändigt att gå iväg med ett barn för att 

träna på något speciellt. Om detta skulle behöva ske tas det oftast med några fler barn 

då det sociala samspelet mellan barnen är viktig.  

5.6 Föräldrarsamverkan 

Samtliga intervjuade förskollärare poängterar vikten av god föräldrasamverkan för de 

barn som är i behov av särskilt stöd. En god föräldrasamverkan påverkar hur väl 

resultaten för arbetet med barnet. Är föräldrarna positivt inställda till extra stöd till 

sitt barn är det lättare att arbeta med barnet och föräldrarna kan få tips och råd om 

hur de kan göra hemma. Även förskollärarna menar att det är till nytta för dem att 

veta hur föräldrarna gör hemma och att de kan fortsätta med samma arbetssätt i 

förskolan för att bilda en helhet kring barnet. Om föräldrarsamverkan säger 

respondent E följande; 

”Föräldrarna spelar en stor roll i vårt arbete… Ibland har dem en inre oro och blir 

många gånger lättade när vi säger vad vi har sett i vår verksamhet. Då får dem en 

bekräftelse på att dem har gjort rätt.” 

Det som respondent E kan mena med detta är att ibland vågar inte föräldrarna säga 

något om det som bekymrar dem utan väntar med att prata med förskollärare om det. 

Här är det viktigt att man som förskollärare är ärligt mot föräldrarna då det många 

gånger lönar sig i arbetet med barnet. Både föräldrar och förskollärare vill barnets 

bästa och det är viktigt att ha det i tanken i arbetet med barn.  

2 av 7 förskollärare tar även upp att ibland är det föräldrarna som har tagit hjälp 

utifrån av till exempel talpedagog. Föräldrarna har genom talpedagogen fått riktlinjer 

att arbeta utifrån och det är viktigt att förskollärarna får reda på dessa riktlinjer då 

förskollärarna med fördel också kan följa dessa för att få bästa reslutat. Respondent 

A säger följande; 

”Samverkan med föräldrarna är ju viktig även när informationen ska gå ”tvärtom” 

det vill säga att föräldrarna behöver informera oss om till exempel något 

träningsprogram som dom kan ha fått av en talpedagog så att vi kan hjälpa till även 

här på förskolan.”  

Det som respondent A menar är att det inte alltid behöver vara att förskollärarna 

upptäcker svårigheter som barnet har hamnat i, utan att föräldrarna kan ha vidtagit 

åtgärder som är viktigt att förskolan vet om. Genom att samarbeta kring barnet så blir 

det en helhet som är positiv för barnet. Det är positivt om samverkan sker från båda 

hållen och att den öppenheten finns mellan förskollärarna och föräldrarna.  

5.6.1 Tillåtelse från föräldrar innan specialpedagog 
kopplas in 

Samtliga förskollärare poängterar att insatser inte får sättas in utan föräldrarnas 

tillåtelse. Innan en specialpedagog exempelvis ska komma till barngruppen för att 
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lyssna på ett barn måste barnets föräldrar ha godkänt att specialpedagogen får göra 

detta. Respondent D säger följande; 

”Innan vi kan kontakta specialpedagogen för observation eller om han/hon ska 

lyssna på ett barns språk måste vi först ha tagit upp detta med föräldrarna och 

förklarat hur vi ser på saken och hur vi har upptäckt det. Efter det så frågar vi om det 

går bra om vi kontaktar vår specialpedagog…” 

Med detta kan respondent D mena att det är viktigt att föräldrarna informeras om det 

som setts och upptäckts i barngruppen med deras barn. Det är också viktigt att 

förskollärarna har observerat svårigheten under en tid för att inte oroa föräldrarna i 

onödan. Det är väsentligt att förskollärarna är säkra på sin sak innan specialpedagog 

kopplas in och föräldrarna ska informeras. Huruvida föräldrarna ställer sig till det 

som förskollärarna berättat sätts det in passande åtgärder för barnet.   

5.6.2 Sammanfattande slutsats 
Det som framkommit är att föräldrarna och samarbetet med dem är viktigt på många 

sätt. Framförallt blir arbetet med barnet och föräldrarna lättare och det blir inga 

onödiga konflikter. Om förskolan och hemmet arbetar tillsammans blir oftast 

resultatet mycket bättre och kommer mycket snabbare. Samverkan är även bra på det 

andra hållet. Genom god samverkan med föräldrarna får förskollärarna reda på om de 

till exempel har sökt någon annan hjälp för något som förskollärarna inte har 

uppmärksammat. På vissa enheter är föräldrarna extra viktiga då deras tillåtelse krävs 

innan extra stöd kan sättas in.  
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6 DISKUSSION  
I detta kapitel kommer resultaten att belysas och analyseras gentemot den insamlade 

empirin och den tidigare forskning som gjorts inom områden. Fokus kommer att 

ligga på de tre frågeställningar som ville fås svar på; Hur tänker förskollärare kring 

ämnet specialpedagogik? Vilka faktorer har betydelse för förskollärares arbete med 

barn i behov av särskilt stöd? Vilken betydelse har tidiga insatser för barn i 

förskoleåldern? 

6.1 Tankar kring specialpedagogik i förskolan 

De tankar som framkommer i resultatet är oftast att specialpedagogik är en speciell 

pedagogik som specialpedagogen knuten till enheten har. Om arbetslaget inte själva 

har den kunskap och resurs för att lösa problemet rådfrågas specialpedagogen som 

sedan tar över ansvaret för detta barn och arbetslaget på avdelningen hanterar barnet 

på avdelningen genom att göra de övningar som specialpedagogen har föreslagit.  

Detta menar Karlsudd (2002) i sig blir en segregering bland barnen då det barn som 

omfattas av specialpedagogik kan bli utpekad och få en negativ stämpel (a.a.). 

De intervjuade förskollärare säger också att materialet som tillhandahålls av 

specialpedagogen finns tillgänglig för alla barn på avdelningen med avsikt att inte 

peka ut något barn.  

Björck – Åkesson (2009) tar även de upp att förskollärare benämner 

specialpedagogik som en pedagogik som tar vid när den ”vanliga” pedagogiken inte 

räcker till (a.a.). Med detta kan det ifrågasättas vad som räknas som en ”vanlig” 

pedagogik och när den tar slut. Vem bestämmer vad som är ”vanlig” pedagogik och 

specialpedagogik? Denna frågeställning tar även Karlsudd (2002) upp och 

ifrågasätter varför det ska finnas två olika pedagogiker att ta till. Detta i sig menar 

författaren skapar en segregering (a.a.).  

De intervjuade förskollärarna berör även ämnen som berör både segregering, 

inkludering och stämplingsproblematik bland barnen. De intervjuade förskollärarna 

menar att de ogärna vill plocka ut barn ur barngruppen och på det viset ge dem en 

stämpel. Å andra sidan menar de att vissa barn behöver lugn och ro och plockas av 

den anledningen ut ur barngruppen, men i de fall det sker tas även andra barn med i 

gruppen för att inte peka ut någon.  

Något som även tas upp som viktigt i intervjuerna är förskollärarnas förhållningssätt 

gentemot barnen i barngruppen. De intervjuade menar att förskollärarens 

förhållningssätt gentemot barnen kan skapa problem för barnen. Genom olika 

värderingar och känslor som förskollärarna har kan detta skapa problem. Beroende 

på vilket förhållningssätt förskollärarna har kan ett barn upplevas som problematiskt 

eller unikt. Med detta förhållningssätt upplevs förskollärarna inneha ett relationellt 

perspektiv då de menar att svårigheter kan ligga i faktorer runt omkring barnet.  

Något som de intervjuade alltid tar upp är att när de tänker på specialpedagogik 

tänker de på barns språkutveckling eller den motoriska utvecklingen hos barnen. För 

de intervjuade förskollärarna är dessa ämnen de som utmärker specialpedagogiken 

mest och det nämns inget om de svårigheterna förutom de diagnoser som barnen kan 

ha.  

Björck – Åkesson (2009) menar att det är främst språket som förskollärarna ser som 

en specialpedagogisk insats eller om förskollärarna misstänker en diagnos (a.a.). 
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Dessa svårigheter som uppkommit i intervjuerna är det som Persson (2008) menar är 

ett av de kriterier som lärare går på när det gäller att sätta in särskilt stöd till barn. 

Detta kriterium kallas för allmänna inlärningssvårigheter. Med detta menas att 

barnet/barnen inte klarar av den dagliga verksamheten utan är i behov av stöd (a.a.).  

Enligt Björck – Åkesson (2009) talas det inte lika mycket som specialpedagogik i 

förskolan som det gör i skolans värld. Författaren menar att i förskolan arbetar 

förskollärarna så nära barnen hela tiden att tiden finns att ge ett barn extra stöd under 

en kortare tid och att den möjligheten inte finns i skolans värld på samma sätt (a.a.).  

Detta synsätt kan stämma då det framkommit i studiens resultat att förskollärare 

ogärna stämplar barnen genom att sätta in extra resurser utan många intervjuade 

förskollärare menar att det är faser och perioder som barnen ska gå igenom. Därför 

kan det kanske ibland uppfattas som att specialpedagogiken knappt existerar i 

förskolans värld.  

 

6.2 Faktorer som har betydelse för förskollärarens 
arbete med barn i behov av särskilt stöd 

De faktorer som de intervjuade förskollärarna lyfter som betydelsefulla i intervjuerna 

är föräldrarsamverkan samt pedagogisk handledning och pedagogiska samtal från 

specialpedagogen knuten till enheten. Med pedagogisk handledning menar 

förskollärarna att specialpedagogen ska fungera som ett bollplank till de själva på 

avdelningen. Förskollärarna menar att det alltid är specialpedagogen som startar upp 

ett arbete med ett barn och att sedan förskollärarna på avdelningen ska fortsätta 

arbetet, men poängterar hur viktigt det är att kunna fortsätta utbyta tankar och idéer 

med specialpedagogen om förskollärarna stöter på svårigheter i arbetet.  

Björck – Åkesson (2009) menar även på att handledning till de förskollärare som 

arbetar med barn i behov av särskilt stöd är viktig. Detta för att förskollärarna ska 

känna sig trygga i sin yrkesroll samt finna nya vägar att arbeta med när något inte 

fungerar (a.a.).  

De pedagogiska samtalen beskriver de intervjuade förskollärarna som ett möte där 

avsatt tid fanns att tillgå och att specialpedagogen hade förberett ett ämne inför varje 

träff som skulle diskuteras. Förskollärarna kunde ibland i förhand få något att läsa 

och förbereda sig inför träffen. Tillsammans diskuterade förskollärarna sedan det 

bestämda ämnet och fick många och bra infallsvinklar på olika dilemman som kan 

uppstå i verksamheten. Dessa samtal var något som verkade väldigt uppskattade och 

givande för förskollärarna i deras dagliga arbete, men det verkade också väldigt 

viktigt att det fanns avsatt tid för detta.  

I och med detta resultat finner jag specialpedagogen lite som en administrativ person 

som ska fungera som ett stöd när det behövs eller helt enkelt förmedla sin kunskap 

som inte finns ute på de enheterna som specialpedagogen är kopplad till. 

Specialpedagogen verkar sällan finnas med i barngruppen utan att någon i arbetslaget 

har bett om att specialpedagogen ska komma ut till avdelningen och observera eller 

lyssna på ett barn som förskollärarna kan tänkas behöva extra stöd. 

Specialpedagogen är oftast knuten till ett helt område och inom det området kan det 

finnas många olika förskolor och kan därmed ha svårt att hinna med i den 

utsträckningen som kanske önskas.  
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En annan framgångfaktor för förskollärarna när det arbetar med barn i behov av 

särskilt stöd är deras föräldrar/vårdnadshavare. I resultatet framkommer det att på 

vissa enheter måste föräldrarna godkänna att en specialpedagog ens kommer till 

avdelningen för att exempelvis lyssna på deras barn om förskollärarna misstänker en 

språkförsening. Utan föräldrarnas tillåtelse kan inte specialpedagog kopplas in och 

förskollärarna får arbeta utifrån de förutsättningar som ges dem. De intervjuade 

förskollärarna är eniga om att samverkan mellan hem och förskola enbart gynnar 

barnen och deras utveckling. Ibland kan det hända att föräldrarna själva har sökt 

hjälp hos en annan instans och finns en god samverkan får förskolan reda på detta 

och kan hjälpa barnet även i förskolan. På detta vis får barnet en helhetsbild och 

resultatet kommer därefter.  

McCloskey (2010) poängterar vikten av att ha en god samverkan mellan hem och 

förskola. Författaren menar att föräldrarna blir som spindeln i nätet och det är 

föräldrarna som har den viktiga informationen som förskollärare behöver få veta för 

att göra ett bra jobb för barnet på förskolan (a.a.).  

Ylvén och Wilder (2009) menar att ibland för förskolläraren stå tillbaka i sin 

yrkesroll och låta föräldrarna träda fram. Det är trots allt de som känner sitt barn bäst 

och det är föräldrarna som i detta fall är experter på sitt eget barn. Förskolläraren får 

i vissa fall bistå med stöttning och kunskap som föräldrarna kanske inte har (a.a.).  

Det resultat som framkommit i intervjusvaren är glädjande då det alltid är viktigt att 

ha med sig barnets föräldrar på det som rör deras barn. Då undviks onödiga 

konflikter och arbetet flyter på istället för att barnet i fråga ska fara illa. Det bästa för 

barnet är om föräldrarna också känner en trygghet inför förskollärarna och förskolan 

då detta smittar av sig på barnet.  

Även grundkompetensen framkommer i över hälften av intervjuerna som viktig för 

arbetet tillsammans med barnen och som en framgångfaktor i sig. De intervjuade 

förskollärarna menar att med en grundkompetens kan små problem tas itu med 

omgående utan att känna en oro i hur det ska tas omhand och gå tillväga.  

Persson (2008) menar även att grundkompetensen är viktigt då förskollärare ska 

kunna möta alla barn i en barngrupp och då krävs det en viss kunskap om den 

naturliga variationen som finns i en barngrupp (a.a.).  

I de intervjusvar som grundkompetensen inte framgick i undras det då hur dem 

tänker kring det faktum att kunna möta alla barn i en barngrupp. Samtidigt kan de 

vara så som Björck – Åkesson (2009) menar att det inte talas om specialpedagogik i 

förskolan och att det är därför som det inte läggs någon större betydelse i vad det står 

för (a.a.). Det kan även vara på det sätt att förskollärare i förskolan per automatik har 

ett specialpedagogiskt tänk och har ibland svårt att sätta ord på vad specialpedagogik 

står för. 

6.3 Tidiga insatsers betydelse 

Samtliga intervjuade förskollärare är överens om att tidiga insatser för barn som av 

någon anledning är i behov av särskilt stöd har stor vikt för barnets fortsatta tid i 

förskolan och när det senare kommer till skolans värld. Samtliga intervjuade menar 

att i förskolan kan svårigheter upptäckas när de fortfarande är väldigt små svårigheter 

och lätt att göra något åt. Trots detta menar vissa förskollärare att tidiga insatser är 

svårt att sätta in när de är alltför små då de oftast ska genomgå vissa faser och 

perioder. Förskollärarna menar också att barnen i låg ålder utvecklas väldigt olika 
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och väldigt fort och att det i många fall är onödigt att sätta in extra stöd då det kan 

vara en övergående fas. 

Palla (2011) beskriver detta som en ”vänta - och - se” pedagogik. Med denna 

pedagogik menas det med att förskollärare gärna väntar med att sätta in extra stöd då 

förskollärarna misstänker att problematiken är övergående (a.a.).  

Detta kan sättas på sin spets när en del av de intervjuade förskollärarna menar att det 

aldrig är för tidigt att sätta in extra stöd till vissa barn. De menar att det går att arbeta 

medvetet och förebyggande mot att barn får svårigheter i en högre ålder. Genom att 

dagligen lägga in medvetna övningar i deras vardagliga situationer samt i deras lek 

menar vissa förskollärare att svårigheter förebyggs och behöver aldrig uppstå. Här 

framkommer en stor skillnad när det gäller de tidiga insatserna och förebyggande 

arbete och åsikterna här går isär. Det kan ha att göra med den stämplingsteori som 

Karlsudd (2002) tar upp. Han menar att i vissa fall kan barn som är i behov av 

särskilt stöd få en negativ stämpel och kan därmed drabbas av ett utanförskap (a.a.).  

Det kan ju vara på det sätt att de förskollärare som inte vill sätta in insatser till små 

barn tänker på denna teori och vill helst inte sätta barnen i fack redan i låg ålder. 

Samtidigt som det förebyggande arbetet inte pekar ut något barn utan finns för alla 

barn i hela verksamheten.  

Några förskollärare använde även barnens ålder som en måttstock för när det var 

dags att sätta in extra resurser till barnen. Detta kan i sig bli ett dilemma då barn 

utvecklas olika och att då sätta en åldersgräns på när det kan vara lämpligt att se om 

extra stöd behövs. Sedan kan det funderas kring vilket perspektiv dessa förskollärare 

har när de använder barnens ålder som måttstock för deras utveckling. Svårigheter 

som barn hamnar i kan även handla om miljöns betydelse och är inget som ska 

förbises. Förskollärare behöver inse att svårigheten många gånger ligger utanför 

barnet och att det är upp till förskollärarna att se till att bemöta detta barnet och 

försöka se sin egen roll i barnets svårighet.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det som hade varit spännande att ta reda på är vad förskollärare själva lägger in för 

olika kompetenser under just begreppet grundkompetens inom det 

specialpedagogiska fältet. I min studie är det trots allt många förskollärare som har 

benämnt grundkompetensen som viktig, men de kan ju ha olika tankar om vad som 

ingår i en grundkompetens.  

Hur mycket ska en förskollärare veta? 

Ska det finnas kompetens i arbetslaget eller är specialpedagogen viktig för arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd?  
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Bilaga 1  

Intervjufrågor 

Vad har du för utbildning?  

- När gick du förskollärarutbildningen? 

Hur lång arbetslivserfarenhet har du? 

- Har du arbetat på flera förskolor? 

Specialpedagogik i förskolan – Vad tänker du på då? 

Vilken roll har specialpedagogiken i er verksamhet? 

Finns behovet av specialpedagogik i förskolan? 

Vilken betydelse tror du/ni att tidiga insatser har för barnen som av 

någon anledning behöver stöd och hjälp?  

-  Fördelar – vilka i så fall? / nackdelar – hur i så fall?  

Föräldrasamverkan kring dessa barn som av någon anledning 

behöver extra stöd – Hur tänker du kring detta?  
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Bilaga 2 

Följebrev 

Mitt namn är Pernilla och går sista terminen på förskollärarutbildningen och skriver 

nu min C – uppsats som ska handla om specialpedagogik i förskolan. Jag är tacksam 

att ni vill delta i min studie om detta ämne. 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilken plats specialpedagogiken har i 

förskolan samt hur man tänker kring barn som är i svårigheter. Detta blir intressant 

då man ibland kan höra talas om ”vänta och se” – pedagogik. Förskolan menar att 

alla barn är unika och att barnen går igenom faser som oftast går över. Sen finns de 

barn som inte har fått det stöd som de har behövt och dessa problem kan senare visa 

sig när de kommer till skolans värld.  

 När ska man sätta in extra stöd till dessa barn och hur tänker förskollärare om detta. 

Vem hamnar ansvaret på? Är det specialpedagogen som kommer med olika 

lösningar på problemet och som sedan bär ansvaret för dessa barn eller är det 

arbetslaget som själva försöker stödja barnen i första hand och att man tillsammans 

tar ansvar för dessa barn.  

Metoden för denna undersökning är att göra individuella intervjuer med förskollärare 

i förskolan. Tiden för varje intervju beräknas ta ca: 30 minuter. Intervjufrågorna 

kommer att bestå av olika områden som ska diskuteras. Ni kommer att vara anonyma 

i undersökningen så att inget av de svar ni ger mig kommer endast att användas mig i 

min studie. Min handledare och examinator kommer även de kunna läsa mina 

intervjuer.  

Sedan finns det fyra olika forskningsetiska principer som ni som medverkar ska veta 

om:  

Jag ska som forskare informera uppgiftslämnare oh undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för ert deltagande. Deltagandet är 

även frivilligt och ni har rätt att avbryta er medverkan när som helst under tiden som 

undersökningen pågår.  

Jag ska som forskare ha samtycke från samtliga deltagare. Ert deltagande kommer att 

vara helt anonymt.   

Ni som medverkar i studien ska själva välja under vilka villkor ni vill delta och 

avbryta sin medverkan utan negativa följder.  

Om ni väljer att avbryta er medverkan får ni inte utsättas för påtryckning eller annan 

påverkan att fortsätta er medverkan.  

 

Om ni har några frågor eller undrar över något är ni välkomna att höra av er till mig 

på telefon eller via mail. 

Med vänliga hälsningar 

Pernilla Fredriksson 

XXXX - XXXXXX  pf22ck@student.lnu.se  
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