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Svensk titel: En utmaning i att möta barns olikheter - En intervjustudie om 

förskollärarnas kunskap angående barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 

 

Engelsk titel: A challenge to meet children’s differences – A interview study of 

preschool teachers' knowledge about children in need of special support in preschool. 

 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka om förskollärare anser sig inneha den kunskap som 

krävs för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Studien ska även bidra till att 

undersöka om förskolan arbetar för att inkludera samtliga barn i verksamheten. Även 

samarbetet mellan förskola, hem och specialpedagog har undersökts om hur det 

kommer till uttryck i verksamheten. De frågeställningar som besvaras i studien är: Vad 

har förskolläraren för erfarenhet och kunskap kring att arbeta med barn i behov av 

särskilt stöd? Hur ser förskollärarna på inkludering i verksamheten och hur främjas det 

här? Hur ser samarbetet mellan förskola och hem ut? Vad finns det för samarbete 

mellan förskollärare, specialpedagog och andra resurser? 

 

Studien är en intervjustudie där intervjuerna är inspelade och fullständigt transkriberade. 

Åtta förskollärare och två specialpedagoger deltog i studien. Respondenterna är ifrån två 

skilda kommuner i sydöstra Sverige. Empirin har analyserats utifrån inkludering och 

dilemma perspektiven. Studiens resultat visar att förskollärarna efterfrågar mer 

utbildning då de upplever att de brister i sin kunskap kring att arbeta med barn i behov 

av särskilt stöd. Resultatet visar även att respondenterna är medvetna om vad 

inkludering innebär, dock anser de att det är svårt att tillämpa det i förskolans 

verksamhet. Förskollärarna och specialpedagogerna belyste att det är av stor vikt att ha 

ett bra samarbete med vårdnadshavarna till de barn som är i behov av särskilt stöd. 

Resultatet visar att specialpedagogernas samarbete med förskolan brister samt att stödet 

de ger inte upplevs som tillräckligt.  
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1 Inledning 
Av våra tidigare erfarenheter har frågor väckts kring hur pedagoger arbetar med barn i 

behov av särskilt stöd samt hur dessa barn inkluderas i verksamheten. Under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har dessa frågor inte besvarats. Erfarenheter 

säger att det är en utmaning att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten, 

vilket är anledningen till att förskollärarna anser sig sakna rätt kunskap kring att arbeta 

med barn i behov av särskilt stöd. Det här måste synliggöras och om pedagogerna inte 

får den kunskap som behövs hämmas barnens utveckling och lärande. Barnen kan 

utveckla flera svårigheter om de inte får stöd och hjälp, vilket kan leda till vidare 

problematik i framtida skolgång. Det är av stor vikt att se att pedagogerna känner sig 

säkra kring barn i behov av särskilt stöd, samt att förskolorna får den hjälp de behöver 

från specialteam, exempelvis specialpedagoger, kuratorer och psykologer. 

 

En väsentlig och betydelsefull del i förskolan är att möta alla barns olikheter för rätten 

till ett livslångt lärande. I Förskolans Läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) anges det: 

 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 

deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling 

och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå 

från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med 

hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor 

och samhällsmedlemmar främjas (Skolverket, 2010:5). 

 

Barnens tid på förskolan ska vara rolig och samtliga barn ska mötas på ett lika plan. 

Frågan är då bara hur förskollärare ska arbeta för att främja det här. Under tidigare 

verksamhetsförlagd utbildning har vi sett att det är en utmaning i att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd, samtidigt som de barn ska ha rätt till lika utvecklig och lärande 

som resterande barngrupp. Sucuoglu, Bakkaloglu, Iscen, Karasu, Demir och Akalin 

(2014) har kommit fram till i sin studies resultat att förskollärarnas kunskap har en stor 

betydelse för hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd påverkas. Förskollärarna 

anser sig själva inneha bristande kunskap i att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. 

Det här finner vi intressant och vill därför undersöka om det här stämmer överens med 

den pedagogiska praktiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 

2 Bakgrund 
För underlätta för läsaren så tar det här avsnittet upp centrala begrepp såsom barn i 

behov av särskilt stöd, specialpedagogik samt inkludering. Tidigare forskning kring 

ämnet kommer även att lyftas fram i det här avsnittet. 

 

2.1 Barn i behov av särskilt stöd 
Barn i behov av särskilt stöd är inte en specifik grupp av barn påvisar Sandberg, Lillvist, 

Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) istället lyfter de fram att några barn 

behöver mer stöd än andra barn under olika tidsperioder. Lutz (2013) beskriver barn i 

behov av särskilt stöd genom ett vuxenperspektiv där en bedömning gjorts. 

Utgångspunkten i denna bedömning är att barnet ifråga utgör ett problem. 

Socialstyrelsens (1995) definition på barn i behov av särskilt stöd lyder: 

 
Barn med funktionshinder av olika svårighetsgrad, t.ex. 

rörelsehinder, utvecklingsstörnig, hörsel- eller synskador, är en 

förhållandevis liten del av samtliga barn med behov av särskilt 

stöd. En betydligt större grupp utgörs av de barn som har mer 

diffusa och svårtolkade problem. Det kan gälla barn med olika 

typer av lättare funktionsstörningar och utvecklingsavvikelser med 

biologisk grund, exempelvis koncentrationssvårigheter och 

motorisk-perceptuella svårigheter, eller barn med språk- och 

talsvårigheter. Det kan också gälla barn med känslomässiga 

och/eller psykosociala svårigheter samt barn som far illa 
(Socialstyrelsen 1995:2 s.49) 

 
2.2 Specialpedagogik 
Specialpedagogik definieras enligt Skolverket (2011) som den pedagogik som behövs 

vid undervisning av barn i behov av särskilt stöd. Det finns två huvudsakliga syften med 

specialpedagogik och det är åtgärdande eller förebyggande. Enligt Skolverket handlar 

förebyggande arbete om att så några barn som möjligt ska bli beroende av ett särskilt 

stöd. Åtgärderna ska sättas in när verksamheten kräver det. De individer som är i behov 

av åtgärderna kan bland annat vara barn med funktionsnedsättning. Vidare lyfter 

Skolverket fram att en åtgärd kan vara att verksamheten ändras utifrån barnets behov. 

Det kan även förekomma att barnen placeras i särskilda undervisningsgrupper, särskola 

eller specialskola. 

 

2.3 Inkludering 
Lutz (2013) definierar begreppet inkludering utifrån begreppet integrera. Lutz hävdar att 

det var individen som skulle anpassas utifrån den miljö som rådde, det vill säga att 

individen skulle integreras. Dock fick begreppet integrering mycket ifrågasättningar 

vilket ledde till att integrering uteslöts och inkludering började användas.  

 

2.4 Vad säger styrdokumenten? 
Alla barn ska mötas och bli behandlade lika i förskolans verksamhet, förskolan ska 

främja ett livslångt lärande (Skolverket, 2010). Då krävs det att förskolan möter barnen 

på ett lika plan och anpassar verksamheten utifrån samtliga barns olikheter.  

 

Det är av stor vikt att personalen på förskolan både har en förståelse och ett gott 

samarbete med barnet för att vinna vårdnadshavarnas förtroende. Tiden på förskolan ska 

bli ett bra stöd för framförallt barn i behov av särskilt stöd. Syftet är att samtliga barn 
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ska få en möjlighet till att kunna göra framsteg, komma över svårigheter samt känna sig 

som en del i barngruppen (Skolverket, 2010). 

 
2.5 Olika perspektiv på förskolan 
Här presenteras de perspektiv som kommer att användas i vår studie. Vi har valt att 

använda dilemma och inkluderingsperspektivet i vår studie. 

 
2.5.1 Dilemmaperspektivet 

I förskolan ställs förskollärare dagligen inför olika dilemman som kräver hantering. Det 

kan uppkomma intressekonflikter mellan olika grupper och mål på olika nivåer. Ett 

dilemma definieras enligt Asp-Onsjö (2014) av att det förekommer en missämja mellan 

krav eller behov som är svåra att lösa. Det är svårt att ta ett beslut där samtliga parter är 

nöjda. 

 

Ur Dilemmaperspektivet är det inte möjligt att identifiera och hitta ett bra 

tillvägagångssätt där barnens behov och intressen tillgodoses och därmed ökar behovet 

av specialundervisning. Förskolornas tillgång av resurser kan vara ett dilemma eftersom 

att ekonomin inte räcker till att sätta in tillräckligt med resurser som barngruppen 

kräver. Det här leder till att förskollärarna brister i att möta barnens olikheter. Det är 

därför svårt att tillgodose varje barns olikheter som förskollärarna eftersträvar. En 

betydande del i förskolans verksamhet är därför att finna en balans mellan 

specialundervisning och traditionell undervisning. Dilemmaperspektivet är på det här 

sättet mindre normativt än andra perspektiv, eftersom inget specifikt synsätt framhålls 

som mer överlägset än något annat (Asp-Onsjö, 2014). I enlighet med Asp-Onsjö lyfter 

Nilholm (2007) fram och definierar begreppet dilemmaperspektivet utifrån att 

utbildningssystem ställs inför flera grundläggande dilemman. Ett dilemma som kan 

uppstå i förskolan kan enligt Nilholm vara att samtliga barn ska ha rätten till lika 

kunskaper och färdigheter, samt att förskolans verksamhet ska anpassas efter alla barns 

olikheter. Enligt Nilholm (2005) är ett grundläggande dilemma inom 

specialpedagogiken att särskilja de barn som är i behov av särskilt stöd ifrån den övriga 

barngruppen. Problematiken ligger i att personalen på förskolorna ändå vill se barnen 

utifrån deras egna förutsättningar och behov och inte jämföras med andra. 

 
2.5.2 Inkluderingsperspektivet 

Nilholm och Göransson (2013) beskriver vad som utmärker ett radikalt 

inkluderingsperspektiv. Det första som nämns är att fokus innan låg på hur barn som 

hade avvikande beteende skulle anpassas till den rådande verksamheten. Fokuset har 

bytt riktning till att det är förskolans uppgift att se till att det är verksamheten som bör 

ändras för att möta alla barns olikheter. Något som är av stor betydelse att beakta är att 

se alla barns olikheter som en tillgång och inte som ett problem. Det är verksamheten 

som ska omformas till barnens olikheter och behov (a.a.). 

 

Gemenskap är en annan aspekt som Nilholm och Göransson (2013) lyfter fram inom det 

radikala inkluderingsperspektivet. Gemenskapen ska bidra till ett bredare perspektiv på 

de barn som är i behov av särskilt stöd. Det är även av stor vikt att barnet känner sig 

som en i barngruppen för att det ska bildas en gemenskap. Asp-Onsjö (2014) diskuterar 

inkludering och betonar att förskolemiljön ska vara inkluderande eftersom syftet med en 

inkluderande miljö är att ge samtliga barn chans till tillhörighet och möjlighet till 

utveckling som varje barn behöver. I enlighet med Asp-Onsjö lyfter Rapp (2014) fram 

att barn i behov av särskilt stöd ska ha rätt till inkludering och de ska ha rätt till att lära 
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tillsammans med andra individer. Lika länge som utvecklingen av den traditionella 

förskolan har en skola för alla arbetats fram lyfter Palla (2011). En skola för alla innebär 

att förskolan ska möta samtliga barn på lika sätt och främja inkludering. Enligt Palla 

innebär en inkluderande verksamhet att förskolan anpassar sin verksamhet där hela 

barngruppen gynnas och samtliga barns behov tillgodoses. Det är av stor vikt att främja 

inkludering. I förskolan är barnen i centrum och det är för barnen förskollärarna arbetar 

och verkar för deras bästa, därför är det av stor vikt att arbeta aktivt med en 

inkluderande verksamhet och ständigt sätta det i fokus. Barns olikheter ska främjas och 

tas tillvara på i en inkluderande miljö, förskolan är en arena för samtliga barn (a.a.). 

 

2.6 Tidigare forskning 
Forskning kring det valda området kommer att visas i det här avsnittet. Förskollärarens 

erfarenhet och uppfattning om barn i behov av särskilt stöd har i flera studier undersökts 

samt fördelarna med ett gott samarbete mellan hem, förskola och specialpedagog. 

 
2.6.1 Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 

För förskollärarna har det ingen större betydelse om barnet har en medicinsk diagnos 

eller inte för att kunna få särskilt stöd (Lindqvist & Nilholm, 2013). Ottosson och 

Sandbergs (2010) studie som är gjord i Sverige visar att det krävs tillräckliga kunskaper 

för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Dels för att föräldrar ska kunna känna 

att deras barn är i trygga händer samt att barnen får det stöd som krävs. Förskollärarna i 

Sucuoglu, Bakkaloglu, Iscen, Demir och Akalins (2014) studie som är gjord i Turkiet, 

lyfter fram att det är av stor vikt att anpassa målen utifrån barnets egna behov för att 

underlätta undervisningen. Förskollärarna i studien använde en metod i sin undervisning 

för att underlätta och anpassa undervisningen för barnen. Pedagogerna skapade grupper 

där fokus låg på vilken utvecklingsnivå barnen befann sig i. 

 

I Lindqvist och Nilholms (2013) studie som är gjord i Sverige framkom det att 

förskollärarna som ingått i studien har rangordnat vissa faktorer som är betydelsefulla 

när det handlar om att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. De faktorer som är av 

stor vikt enligt förskollärarna är främst lärarnas egen kompetens, tillgång till speciella 

verktyg för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, hitta ett bra arbetssätt som är 

anpassat utifrån barnens egna behov. Till sist är det även av största vikt att barnen själva 

har en inre drivkraft och motivation (a.a.). 

 

Clough och Nutbrown (2004) visar i sin studie att förskollärare i Storbritannien känner 

en viss oro över att inkludera de barn som är i behov av särskilt stöd i den traditionella 

förskolan. Oron beror på att förskollärarna inte vill att inkluderingen ska påverka den 

övriga barngruppen negativt i verksamheten. Sucuoglu, Bakkaloglu, Iscen, Karasu, 

Demir och Akalin (2014) visar att i sin studies resultat som är gjord i Turkiet, att 

pedagoger anser att det finns en problematik med att arbeta med barn i behov av särskilt 

stöd då pedagogerna själva anser sig inneha bristande kunskaper kring ämnet samt hur 

barnen bör inkluderas i verksamheten. 

 

I Sucuoglu, Bakkaloglu, Iscen, Demir och Akalin (2014) studie resultat som är gjord i 

Turkiet, framkom det att det var brist på specialresurser och verktyg till barnen vilket 

påverkade pedagogernas inställning till inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

Andra faktorer som påverkade pedagogernas inställning var att det var för stora 

barngrupper. Flera pedagoger efterfrågade mer utbildning för att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd.  Sucuoglu et al. betonar starkt att det är av stor vikt att inte 

placera barn i behov av i särskilt stöd i en barngrupp där pedagogen helt saknar 
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kunskap. Ottosson och Sandbergs (2010) lyfter fram i deras studie att förskollärrna 

saknar utbildning inom social kompetens. Förskollärarna betonar att det är av stor vikt 

att hantera den sociala kompetensen på ett bra sätt då det är av vikt att möta varje 

individ utifrån deras olikheter. 

 
2.6.2 Specialpedagogens samarbete med förskolan 

Av tidigare studier har det framkommit att samtliga barn har rätt till det stöd som krävs 

för utveckling och lärande. Enligt Renblad och Brodins (2014) studies resultat som är 

gjord i Sverige, upplever förskollärarna att deras arbetssätt med barn i behov av särskilt 

stöd inte räcker till och därför behövs stöd av en specialpedagog. Renblad och Brodin 

lyfter även fram att det framkommit att specialpedagogerna fungerar som en handledare, 

rådgivare och bollplank för personalen. Ett annat betydelsefullt uppdrag som 

specialpedagogen har är att öka förskollärarnas kunskaper och förståelser för barnets 

utveckling och lärande samt medverka och bidra till kompetensutveckling av personalen 

på förskolan. 

 

Bladini (2004) visar i sin avhandling hur specialpedagoger använder sig av handledande 

samtal för att stödja och hjälpa förskollärarna i sitt arbete kring barn i behov av särskilt 

stöd. Samtalen uppkommer eftersom pedagoger känner oro för vissa barn. För att 

samtalen ska leda till något positivt bör det finnas en tillitsfull relation mellan parterna. 

Syftet med handledande samtal är främst att barnen ska få det bättre. 

Specialpedagogerna poängterar att det är av stor vikt att stödja pedagogerna i sitt arbete 

med barn i behov av särskilt stöd. Stödet är av stor vikt för att pedagogen på egen hand 

ska kunna stödja barnet i verksamheten än att en stödpedagog går in. Vidare poängterar 

Bladini (2004) att huvudsyftet är att stärka pedagogen i sin yrkesroll samt skapa bredare 

perspektiv och se nya möjligheter. 

 
2.6.3 Vikten av samarbete med hemmet 

Utifrån Ottosson och Sandbergs (2010) studie är det tydligt att vårdnadshavare har 

tankar om hur deras barn med en funktionsnedsättning påverkas av deras deltagande i 

förskolan. Ottosson och Sandbergs forskningsresultat visar att ett gott samarbete mellan 

hem och förskola är av största vikt för att kunna möjliggöra och stödja barnets 

utveckling. Syftet med att samarbeta med hemmet är att ge vårdnadshavarna en 

möjlighet till att kunna påverka förskoleverksamheten inom de reglerade nationella 

ramverk och mål. Ottosson och Sandbergs (2010) studie visar att det är förskolans 

uppdrag att lämna ut förstålig information om innehåll och mål i verksamheten. DeVore 

och Russell (2007) poängterar att i mellanvästern i USA har förskolorna börjat 

inkludera barn i behov av särskilt stöd och de fokuserar mycket på samarbetet med 

familjer. Samarbetet ska bidra till att inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd ska 

underlättas och de bästa förutsättningarna ska ges till barnen.  

 
2.6.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det har framkommit ur tidigare studiers resultat att förskollärarna förmedlat att barnet 

inte behöver ha någon medicinsk diagnos för att få särskilt stöd. Ur studiernas resultat 

har det visat att förskollärarna efterfrågar mer kunskap för att arbeta med barn i behov 

av särskilt stöd samt att förskolan ska anpassa målen utifrån barnets egna behov för att 

möjliggöra utveckling och lärande hos barnet. Det har även visats i tidigare forskning 

att förskollärare inte är beredda på att möta alla barns olikheter. Vissa faktorer för att 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd är betydelsefulla och det har rangordnats 

faktorer såsom lärarnas egen kompetens, tillgång till speciella verktyg för att arbeta med 
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barn i behov av särskilt stöd, hitta ett bra arbetssätt som är anpassat utifrån barnets eget 

behov. Tillsist är det av största vikt att barnen har en inre drivkraft och motivation. 

 

I tidigare studiers resultat har det också visats att förskollärare anser sig själva inneha 

bristande kunskap kring att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Det här bidrar till 

att inkludering av barn i verksamheten hämmas. Det har lyfts fram att det finns faktorer 

som påverkar synen på inkludering bland förskollärarna. Faktorer som påverkar är bland 

annat stora barngrupper, brist på specialresurser och verktyg samt utbildning inom 

ämnet. Genom att förskollärarna inneha bristande kunskap kring att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd behöver förskolorna därför stöd av en specialpedagog. 

Specialpedagogens uppdrag i det här samarbetet är att vara en rådgivare, handledare och 

ett bollplank. En av specialpedagogens uppdrag är att stödja och styrka förskolläraren i 

sin yrkesroll samt att det gäller att ha ett bra samarbete mellan de olika parterna för att 

det ska bli det bästa möjliga för barnen. Samarbetet med specialpedagogen kan liknas 

med samarbetet med hemmet då det är av största vikt att ha ett bra samarbete då barnets 

utveckling och lärande ska stå i centrum. Vårdnadshavarna ska ha möjlighet att påverka 

barnets vistelsetid på förskolan genom att vara delaktig. Genom det här samarbetet ska 

inkludering underlättas. 

 

Slutsatsen med det här innebär att det är svårt att arbeta med barn i behov av särskilt 

stöd. Pedagoger har en oro över att inkludera dessa barn i verksamheten eftersom det 

anser sig ha bristande kunskap inom ämnet. Följderna av det här kan bli att barn i behov 

av särskilt stöd hämmas i sin utveckling då pedagogerna inte vet hur de ska stödja dem. 

Därför är det av stor vikt att det sker ett samarbete med specialpedagoger för att på bästa 

möjliga sätt möta och stödja dessa barn i deras utveckling.  
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3 Syfte 
Syftet med det självständiga arbetet är att undersöka om förskollärarna själva anser sig 

inneha den kunskap som krävs för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Studien 

ska bidra till en bredare kunskap i om förskollärare arbetar för att främja inkludering 

samt se hur förskolan uppfattar samarbetet mellan förskolan, hemmet och 

specialpedagoger. 

 

3.1 Frågeställningar: 
• Vad har förskolläraren för erfarenhet och kunskap kring att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd? 

 

• Hur ser förskollärarna på inkludering i verksamheten och hur främjas det här? 

 

• Hur ser samarbetet mellan förskola och hem ut? 

 

• Vad finns det för samarbete mellan förskollärare, specialpedagog och andra 

resurser? 
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4 Metod 
Studiens valda metod kommer att beskrivas i det här avsnittet. Där ett resonemang kring 

den valda metoden framkommer, urvalet, hur intervjuerna genomfördes, hur empirin 

behandlades, metodkritik och hur de etiska övervägande beaktades. 

 

4.1 Val av metod 
Studien är kvalitativ och relevanta metoder för undersökningen är kvalitativa intervjuer 

då förskollärare och specialpedagoger ingick i undersökningen eftersom de har kunskap 

kring det valda ämnet. Enligt Kihlström (2007) innebär kvalitativa intervjuer att 

intervjua en person som kan ha kunskap och färdigheter inom det ämnet som intervjun 

ska handla om. Enligt Denscombe (2009) är det lättare att få fram en människas egna 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter genom att använda intervju som metod. I 

enlighet med Denscombe och Kihlström valde vi därför att tillämpa kvalitativ 

undersökning i vår studie och därför valde vi intervju som metod. Detta valde vi då vi 

ville ha ett brett underlag att stå på och öka chanserna till att uppnå vår studies syfte och 

frågeställningar. 

 

4.2 Undersökningsmetod  
För att underlätta intervjuerna, intervjuades respondenterna en i taget. Detta i enlighet 

med Denscombe (2009) som menar att intervjuerna underlättas när de sker med en 

respondent i taget det vill säga personliga intervjuer. Vidare menar Denscombe att 

respondentens åsikter och idéer kring ämnet kan vidareutvecklas i intervjun då 

intervjuaren kan fokusera på respondentens personliga egenskaper. Under våra 

intervjuer använde vi ljudupptagning som ett verktyg för att förenkla samtalet. 

Ljudupptagning användes också för att på ett bra sätt kunna återge förskollärarna och 

specialpedagogernas intervjusvar vid en fullständig transkribering. Enligt Denscombe 

underlättar ljudupptagningen transkriberingen för intervjuaren då det blir enklare att få 

fram hela intervjusvaret. 

 

4.3 Urval 
Respondenterna i studien är åtta förskollärare och två specialpedagoger i två mindre 

kommuner i sydöstra Sverige. Undersökningsmetoden inleddes med att bestämma vilka 

platser samt kommuner som skulle ingå i vår studie. Varför endast två kommuner 

valdes var för att tiden inte hade räckt till om vi skulle åka runt till flera olika platser. 

Därför valde vi att endast använda oss av två mindre kommuner som vi hade kännedom 

om. Efter platsbestämmelsen påbörjades arbetet med att slumpmässigt ta kontakt med 

olika förskolor och vi vände oss till arbetslagsledarna via mejl och telefonsamtal. Vi bad 

även att de skulle vidarebefordra missivbrevet (se bilaga A), till övriga arbetslaget. Där 

fanns information om intervjun samt vilka rättigheter respondenterna hade. Genom 

arbetslagsledarna fick vi namn på personer som var villiga till att deltaga i vår studie. 

Dag och plats bestämdes utifrån respondentens tillgänglighet på arbetsplatsen, samt för 

att inte störa övrig verksamhet. 

 

Samtliga informanters namn är fiktiva i denna studie. Informanterna kommer att 

benämnas som F1 osv. och S1. F1 står för förskollärare 1 och S1 står för specialpedagog 

1. Det här är i syfte för att skydda deras identitet. Siffrorna är till för underlätta 

redovisningen av den insamlande empirin i studiens resultat. 
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Tabell 1. Intervjuade förskolor. 

Antal 

respondenter 

Kommun Förskola Antal år i 

yrket 

Typ av 

erfarenhet 

F1 1 1 7år Yrkeserfarenhet 

F2 1 2 27år 30hp 

specialpedagogik, 

särskola 

F3 2 4 1år Arbetat som 

resurs 

F4 2 4 24år Arbetat som 

assistent 

F5 2 5 25år Läst en kurs om 

specialpedagogik 

F6 2 4 28år Yrkeserfarenhet 

F7 2 6 12år Yrkeserfarenhet 

F8 1 3 8år Yrkeserfarenhet 

S1 2  10år Utbildad 

specialpedagog 

S2 2  13år Utbildad 

specialpedagog 

 

 

4.4 Genomförande 
Intervjuguiden arbetades fram utifrån syfte och frågeställningar som studien har (se 

bilaga B). Ett missivbrev (se bilaga A) utformades där det genomfördes en förfrågan om 

intervju samt vilka rättigheter respondenten hade under intervjun. Missivbrevet sändes 

till de utvalda förskolornas och specialpedagogernas arbetslagsledare med en förfrågan 

om intervju (se bilaga A). Efter att vi fick svar av arbetslagledaren om vilka 

förskollärare som var villiga att ställa upp på en intervju togs sedan ytterligare kontakt 

med de utvalda personerna. Vid kontakten bestämdes en dag och en tidpunkt som 

passade alla parter. Intervjuguiden (se bilaga B) skickades inte ut i förväg då vi ville att 

förskollärarna och specialpedagogerna skulle svara spontant och inte vara förberedda. 

Intervjuerna genomfördes på förskollärarnas respektive specialpedagogernas arbetsplats 

och det tog cirka 20 minuter att genomföra en intervju. Efter varje inspelad intervju 

genomförde vi en fullständig transkribering av den insamlade data för att sedan 

kategorisera och finna samband mellan de olika svaren samt underlätta studiens resultat 

och analys. 

De olika perspektiven vi formulerat kan ses i samband med studiens syfte och 

frågeställningar. De två perspektiven ska underlätta vår analys av resultatet, de 

perspektiv vi valt att använda är dilemma och inkluderingsperspektivet. 

 

4.5 Etiska övervägande 
Bell (2006) lyfter fram och betonar att respondenten måste ha chans att lämna sitt 

samtycke till intervjun. Respondenten har rätt till att få information om vad studiens 

syfte är samt varför en intervju ska genomföras, en annan rättighet respondenten har är 

att upplysas om vad informationen under intervjun ska användas till. Bell förtydligar att 

informationen till respondenten bör genomföras skriftligen. 
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För att genomföra en intervju bör intervjuaren ha vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer i åtanke. De fyra huvudprinciperna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 
4.5.1 Informationskravet 

Personen som deltar i studien har rätt att bli upplyst om vad hans/hennes medverkan har 

för betydelse i studiens syfte, samt vilka rättigheter dem har i deltagandet. 

Respondenten ska informeras om att det är frivilligt att delta och att respondenten när 

som helst kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Vi uppfyllde 

informationskravet genom att både muntligt och skriftligt informerat respondenten om 

det här (Se bilaga A). 

 
4.5.2 Samtyckeskravet 

Respondenten som deltar i studien har rätt att påverka sin medverkan i undersökningen 

samt deras villkor. Vill respondenten avbryta intervjun har personen rätt till det och 

intervjuaren måste respektera det här och ska inte påverka deltagarens beslut 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Vi beaktade och uppfyllde det här genom att informera 

respondenterna om vilka villkor och rättigheter de hade i undersökningen. 

 
4.5.3 Konfidentialitetskravet 

Med konfidentialitetskravet innebär det att deltagarna i studien ska vara anonyma. Ingen 

utomstående ska kunna utläsa vem personen i fråga är (Vetenskapsrådet, 2002). Det här 

uppfyllde vi genom att använda oss av fiktiva namn och ej nämna vilken eller vilka 

kommuner respondenterna är verksamma i. 

 
4.5.4 Nyttjandekravet 

Insamlande data i intervjuerna får endast användas i den aktuella studien 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

4.6 Metodkritik 
Vi tillämpade en kvalitativ undersökningsmetod då vi ansåg att denna metod ger oss det 

mest tillförlitliga resultat. Denna metod gav oss möjlighet till att uppnå studiens syfte 

och frågeställningar då vi valde att intervjua verksamma förskollärare med 

yrkeserfarenhet och specialpedagoger från två skilda kommuner i sydöstra Sverige.  

 
4.6.1 Styrkor 

Genom att intervjua förskollärare och specialpedagoger har bidragit till en ökad validitet 

i studiens insamlande empiri. Då vi var ute på respondenternas arbetsplats och 

genomförde intervjun har vi fått ögonkontakt med respondenterna. Denscombe (2009) 

lyfter fram att validiteten ökar då intervjuaren har direktkontakt med respondenten. 

Andra styrkor med att använda intervju som metod var att det gick att ställa följdfrågor 

vilket bidrog till att utförligare svar återgavs till oss som intervjuare. En annan styrka 

som kunde identifieras i vår undersökningsmetod var att intervjuerna genomfördes på 

en tid som var lämplig för respondenten och intervjuarna. En annan fördel vi såg med 

att intervjua informanter i två olika kommuner var att de skilde sig en del på svaren vi 

fick. 

 

En stryka vi såg med att använda ljudupptagning under intervjuerna var att vi fick se 

förskollärarnas och specialpedagogernas kroppsspråk. Det var lättare att föra ett samtal 

med ljudupptagning eftersom att det blev ett naturligt samtal då vi inte behövde sitta 
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och anteckna hela samtalet samt ställa frågan ”kan du upprepa det igen?”. Slutsatsen vi 

drar med att använda ljudupptagning är att det är av stor vikt, under en intervju för att få 

med alla betydelsefulla delar som respondenten avger i samtalet. 

 

Vi ser det även positivt att vi inte valde ut förskollärarna och specialpedagogerna på 

egen hand utan blev dem tilldelade av arbetslagsledaren. Vi kunde vara neutrala i 

samtalet eftersom att vi inte hade någon tidigare relation med informanterna. Om vi 

hade haft en relation sedan tidigare med informanterna hade troligtvis samtalet utspelat 

sig på ett annorlunda sätt, vilket troligen kunde ha påverkat studiens validitet. 

 
4.6.2 Svagheter 

En svaghet vi upplevde med intervju som metod var att det var svårt att få tag i 

förskolor och specialpedagoger som var villiga att ställa upp. En annan svaghet vi 

upplevde med intervju som metod är att respondenten kan säga en sak men verkligheten 

visar en annan. Det hade krävts att vi varit ute i verksamheten och observerat för att få 

fram om intervjusvaren stämmer överrens med verkligheten. Denscombe (2009) lyfter 

fram att respondenten kan avge en sak men handlingen och verkligheten kan visa en 

annan sak. Om vi skulle tillämpat observation som metod hade vi behövt mer tid. För vi 

insåg att tiden till observation inte fanns och vi fick begränsa oss till intervju som en 

kvalitativ metod. Om vi skulle tillämpat observation som metod hade det krävts att det 

varit förskolor som har barn i behov av särskilt stöd vilket kunde begränsat oss. Vi hade 

även behövt godkännande från barnens vårdnadshavare vid observation som metod.  

 
4.6.3 Kritisk blick på vår roll i studien 

Enligt vår uppfattning har vi varit neutrala och objektiva under varje intervju. Vi har 

inte ingått i en diskussion med respondenterna då vi hade i åtanke att det skulle påverka 

respondenternas svar genom att personen i fråga ändrar sin åsikt om ämnet om vi går in 

i en diskussion tillsammans. Enligt Kihlström (2007) är det av stor vikt som intervjuare 

att inte förvänta sig förutbestämda svar och istället vara en aktiv lyssnare samt vara 

intresserad av vad respondenten utger för svar. Vidare menar Kihlström att svaren blir 

mer intressanta om respondenten får berätta utifrån sina egna erfarenheter. Vi beaktade 

det här då vi uppmanade respondenterna att svara utifrån sig själva och sina egna 

erfarenheter. Vi som intervjuare var lyssnande och intresserade av vad respondenten 

berättade.  
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5 Resultat 
I det här avsnittet presenteras den insamlande empirin i teman som svarar upp mot vår 

studies syfte och frågeställningar. Respondenternas svar presenteras och synliggörs i de 

olika kategorierna genom citat. Det bör poängteras att respondenterna kommer från två 

skilda kommuner i sydöstra Sverige (Se tabell 1 s.9). 

 

5.1 En förskoleverksamhet för alla barn 
Ett genomgående tema ur vår insamlande empiri var att samtliga respondenter 

förmedlade en syn på att samtliga barn ska ha rätt till att delta i den ordinarie 

verksamheten. Majoriteten av respondenterna hade ett inkluderande synsätt. 

 
5.1.1 En utmaning i att möta barns olika olikheter 

Utifrån intervjuerna framkom det att samtliga förskollärare hade någon form av 

erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Många av respondenterna 

uttryckte och förmedlade att de tidigare arbetat som assistent och resurs samt på 

särskola och det är därifrån de hade fått sin erfarenhet kring barn i behov av särskilt 

stöd. Nästan alla förskollärare belyste att det är ett utmanande och ett spännande arbete 

med de barn som är i behov av särskilt stöd. Enligt de intervjuades uppfattning framkom 

det att förskollärarna hade en oro och en frustration angående dessa barn trots att de 

hade erfarenheter.  

 

 F7 uttryckte följande om hur det är att arbeta med de barn som är i behov av särskilt 

stöd: 
 

Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd är något som ingår i 

vårt yrke och det ger en extra krydda till vårt arbete. Jag har under 

åren som förskollärare mött barn med olika sorters behov av 

särskilt stöd och det är en utmaning för oss att i vardagsarbetet se 

och upptäcka de bästa arbetssätten för just dessa barn (F7). 

 

För alla förskollärare var det inte en självklarhet att använda begreppet barn i behov av 

särskilt stöd. Ett exempel på det här uttryckte F5 och det lyder nedan: 

 
Ja jag har jobbat tidigare med "trasselsuddar" som jag brukar säga 

för att jag tycker att det låter inte så tufft som barn i behov av 

särskilt stöd. Jag tycker att det är många som har det i dom här 

stora barngrupperna. Sen finns det de som har det lite trassligare 

än andra. Det är ett jätteviktigt jobb men det är svårt (F5). 

 

F1 uttryckte sina erfarenheter och sin oro kring barn i behov av särskilt på följande vis: 

 
Ja jag har erfarenhet. Det är utmanande och kräver tid och 

planering, vilket jag idag känner att det inte finns tid till och inte 

resurser till tycker jag. Jag kan tycka att de barn och de behoven 

faktiskt har ökat och det skapar en frustration hos oss att vi ska 

räcka till alla fast man känner att man inte gör det (F1). 

 

Ett motstånd på att arbeta med barn i behov av särskilt stöd uttryckte F6. Förskolläraren 

nämnde följande: 
 



  
 

13 

Ja en viss erfarenhet har man ju haft/fått av alla år man arbetat 

såklart. Det ingår i arbetet, för dem barnen kommer ju till oss och 

när de börjar eller är ett år så vet man kanske inte att de är i behov 

av särskilt stöd. Det är en arbetsuppgift som alla andra har. Det är 

inget konstigt med det, men det är en svårare arbetsuppgift. Jag 

kan väl säga att jag tycker inte att det är särskilt roligt eller 

utmanande men det ingår ju i jobbet (F6). 

 

Ett sätt att arbeta med de barn som är i behov av särskilt stöd avgav den ena 

specialpedagogen under intervjun. Specialpedagogen uttryckte att det är en rolig uppgift 

att arbeta med dessa barn och att respondenten såg det positivt att bevaka barnen och 

deras intresse. S2 säger följande: 

 
Jag tycker det är roligt att vara någon som bevakar de här barnens 

intresse ute i verksamheten för det gör jag i mitt uppdrag. Jag 

jobbar inte direkt med barnen utan jag jobbar då som samordnare 

då jag är en övergripande specialpedagog i kommunen. 

Erfarenheter har jag då jag tidigare jobbat som lekterapeut i 10 år, 

det är också de som är i behov av särskilt stöd men i 

landstingsvärlden då (S2). 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att alla förskollärare som deltagit i studien har en viss 

erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd . Några förskollärare hade stött 

på barn i behov av särskilt stöd genom att de arbetat som resurs och assisten samt på 

särskola. Några av respondenterna gav uppfattningen över att de såg möjligheterna med 

att arbeta med barn i behov av särskilt stöd medan andra inte såg samma möjligheter. 

 
5.1.2 Kunskapen bland förskollärarna 

Enligt de intervjuades uppfattningar har det visats att samtliga respondenter hade någon 

form av kunskap kring att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, men att 

förskollärarna uttryckt att de vill ha mer kunskap om barn i behov av särskilt stöd. 

Syftet med att få mer utbildning inom ämnet är för att det ska bli det bästa möjliga för 

de barn som är i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet.  

 

F1 beskrev sin kunskap och sin oro över att inte räcka till. Respondenten menade att det 

är svårt att räcka till när barnet har ett handikapp. F1 beskrev det på följande sätt: 
 

Det beror på vilken form av stöd de behöver kan jag ju tycka, vi 

hade ett barn som hade en grav hörsel nedsättning, och där kände 

jag att jag inte räckte till, där ville jag ha mer resurser och 

dessutom mer utbildning till mig själv. Inom de normala vad man 

nu kan klassa som normalt de stökiga barn och de som man känner 

man får fokusera lite extra på får man försöka hinna med i 

vardagen och de kan man ju om man strukturerar upp det på rätt 

sätt (F1). 

 

En annan förskollärare uttryckte sig på ett liknande sätt då personen i fråga efterfrågade 

mer utbildning inom ämnet barn i behov av särkilt stöd. ”Jag skulle kunna tänka mig att 

kanske läsa specialpedagogik, vi hade inte så mycket på min utbildning då. Det skulle 

jag kunna tänka mig göra eftersom man behöver ju alltså mer kunskap av det mesta” 

(F3). 
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F8 uttryckte utifrån sin uppfattning att inte alltid inneha den kunskap som krävs för att 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd. F8 uttryckte följande: ” Inte alltid, kan hamna 

i utmanande och svåra situationer. Ibland krävs det stöttning och ibland kan det handla 

om att vi behöver någon form av kompetensutveckling” (F8). 

 

F6 gav uppfattningen att delvis inneha den kunskap som krävs. Exempelvis nämnde 

respondenten att kunskapen räcker till för de vardagliga sysslorna. F6 beskrev 

situationen på följande sätt: 

 
Nja.. ja för det här vardagliga att ta emot barnen här, se till att de 

får trygghet, mat, vila och leka så den kompetensen har man väl. 

Sen är varje barn unikt och har sina speciella behov och de 

behoven tycker jag nog inte alltid man har den kompetensen för. 

 

Tre av förskollärarna ansåg sig ha den kunskap som krävs för att arbeta med de barn 

som är i behov av särkilt stöd. Två av förskollärarna hade läst en kurs om 

specialpedagogik och ansåg sig därför ha den kunskap som krävs. Nedan följer ett citat 

var från de tre olika förskollärarna: 

 
Jag har läst 30 hp specialpedagogik som fristående kurs på 

universitetet, just i samband när jag jobbade på särskolan och de 

erfarenheterna har jag jätte mycket nyttan av här. Men man 

behöver alltid förnya sig, det kommer alltid nya rön (F2). 

 

Ja det har jag för att jag har varit öppen  med att spä på för att få 

utbildning hela tiden, fortbildning kring den problematiken som 

man hamnar i och även inom specialpedagogiken då. Men sen är 

specialpedagogik i så många områden så det är så svårt att gå en 

kurs, utan man får nästan nosa på allt möjligt (F5). 

 

Ja, i mångt och mycket tycker jag att jag har en bra grund att stå 

på i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. När det så krävs 

tycker jag att det är bra om vi som förskollärare har stöd av någon 

form av ”stödgrupp” ex. logoped, specialpedagog etc. Denna 

grupp är mer experter på området och kan med sina kunskaper ge 

extra input och se saker från ett annat perspektiv (F7). 

 

Den andra specialpedagogen ansåg sig ha den kunskap som krävs när det gäller att 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Dock ansåg specialpedagogen att det krävs 

som yrkesman att alltid söka efter ny kunskap och det uttryckte sig specialpedagogen i 

följande citat: 

 
Jag tror alltid att man måste söka kunskap utifrån de individer man 

just jobbar med, men jag har väl fått redskapet att göra det. Dock 

så skulle jag vilja få mer stöd i det sökandet av arbetsgivaren, men 

utbildningen har gett mig en beredskap till det och en förmåga. 

För ingen kan kunna allt (S1). 

 

Avslutningsvis kan vi se att samtliga intervjuades uppfattningar var att de efterfrågade 

efter mer kunskaper kring att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Både 

förskollärarna och en av specialpedagogerna gav uppfattningen av att de ville ha mer 

kunskaper kring att arbete med barn som är i behov av särskilt stöd. Enligt 

förskollärarna ville de ha mer kunskaper kring ämnet för att det kände sig osäkra på hur 

de skulle stödja och utveckla de barn som är i behov av särskilt stöd. Enligt en av 
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specialpedagogerna efterfrågades det mer kunskaper kring ämnet för att 

specialpedagogen menade att varje barn är unikt och att kunskapen alltid är 

förnyelsebar. Varje individ kräver olika sorters hjälp och förskollärarna och 

specialpedagogerna kan aldrig vara färdiglärda kring barn i behov av särskilt stöd. 
 

5.1.3 Svårigheter med att skapa en verksamhet för alla barn 

Genom de intervjuer som gjorts har det visats att respondenterna hade en klar bild över 

vad inkludering innebär, att det är en verksamhet för alla barn. Dock såg inte alla 

fördelen med en inkluderande verksamhet. Det har även visats att det är svårt att främja 

en inkluderande miljö där alla barn ska få vara med samt att hitta verktygen för att 

kunna främja inkludering. För F4 innebär ordet inkludering att ”även barn som har 

svårigheter ska kunna finnas med så mycket som möjligt i sin åldersgrupp”.  
 

Förskollärare 5 sammanfattade begreppet inkludering ”alla ska få vara tillsammans och 

göra sitt allra bästa. Och mitt värdeord är tillsammans och det gäller vuxna också. 

Tillsammans klarar vi mycket, alla är bra på något. Liknande förmedlade även  F7 och 

menade att ” alla barn, oavsett hur man gör, vem man är ska ha rätt att delta i en och 

samma verksamhet. Utan hänsyn till olika förutsättningar ska man ha samma 

rättigheter”. 
 

Utifrån en specialpedagogs syn på vad begreppet inkludering är sammanfattade S2 det 

på följande sätt: 

 
Det är att man räknas in i den ordinarie verksamheten, att man 

ständigt är med i planeringen av aktiviteter i det som sker i 

verksamheten. Att man inte räknas utanför i det utan att man 

försöker räkna in barnet, tänka att hur blir det för det här barnet 

när vi ska göra aktiviteter eller planerna verksamheten. Det är för 

mig inkludering och försöka hitta lösningen (S2). 

 

De intervjuade förskollärarna i vår studie har avgett en uppfattning av att ha en 

inkluderande verksamhet. Respondenterna gav en uppfattning över att det är en 

utmaning med inkludering och att pedagogerna behöver mer tid och planering för att 

skapa en verksamhet för alla barn. F1 sa: 

 
Det negativa kan vara att vissa som inte just behöver de grejorna 

får hänga med på det ändå men det är ju inget som inte gynnar 

dem i alla fall. Ibland kan jag känna att de blir understimulerade. 

Det positiva är ju att de barn som har svårigheter, får vara med i 

gemenskapen och lära av varandra. Det är en utmaning för oss 

pedagoger att planera verksamheten, så den ska passa alla (F1). 
 

F6 hade en annan uppfattning kring inkludering och istället förmedlade respondenten 

följande: 

 
Ja barnen finns ju här och tar ju upp en plats i gruppen och så gott 

vi kan utifrån det barnets behov och övriga barngruppens behov 

försöker vi ju få det att funka. Ibland har man ju hört att ingen får 

exkluderas men i vissa situationer tycker jag att det är mer rätt. 

Vissa barn kan inte vara med och då blir det inte bra för barnet i 

fråga eller för övriga barngruppen men alla ska vara med men vad 

blev det för bra med det då? Jag vet inte, tycker att det bara blir 

tjat och tjafs. Man får anpassa det från båda håll (F6). 
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Det som F6 förmedlar ses ur en annan synvinkel från S1 sätt att se på en inkluderande 

verksamhet. Respondenten avgav att förskolan bör arbeta med både gruppen och 

individen samt att den enskilda individen inte kan bli inkluderad om förskolan inte 

arbetar med den stora gruppen. Det handlar om att se till både individen och gruppen för 

att en inkluderande verksamhet ska bli synlig. S1 sa följande: 

 
Kan inte tycka att inkludering kan bli negativt för någon eftersom 

jag tycker att det är livets mening att man ska kunna samspela med 

alla, så jag kan inte förstå att det kan bli negativt på så sätt. Men 

det måste vara ett hänsynstagande och balansgång det kan ju inte 

på ens villkor ofta är det jobbigast för de vuxna. Sedan kan det 

vara jobbigt att ställa individuella krav på den som ska inkluderas 

och på individer i gruppen för att det ska fungera det är nog det 

som är det svåra tror jag och jag tror att vi är lite fega för vi tror att 

det kommer fixa sig ändå (S1). 

 

Det har visat sig enligt samtliga respondenter i studien att det har uppfattats att både 

specialpedagogerna och förskollärarna vet vad inkludering innebär. Dock uppfattades 

det av de intervjuade förskollärarna att det fanns en svårighet med att tillämpa en 

inkluderande miljö och förskollärarna kunde inte alltid se fördelarna med en 

inkluderande verksamhet. 
 

5.2 Ett gott samarbete gynnar barn som är behov av särskilt stöd 
Ett genomgående tema i intervjusvaren var att det är av stor vikt att ha ett samarbete 

med föräldrarna till de barn som är i behov av särskilt stöd. Syftet med ett bra samarbete 

med hemmet är att på ett bra sätt hitta olika verktyg som gynnar barnens utveckling och 

lärande. Något annat majoriteten av respondenterna belyste var att de efterfrågade mer 

samarbete med specialpedagoger. Någon nämnde att de tidigare haft ett samarbete men 

att det nu inte fanns något. Några av respondenterna betonade att de känner att de inte 

räcker till och att de brister i sin kunskap och vill därför ha mer samarbete och stöttning 

i sitt dagliga arbete av en specialpedagog.  

 
5.2.1 Hem och förskola ska tillsammans främja barnets utveckling och lärande 
En förskollärare avgav angående samarbetet med hemmet att det är av stor vikt att skapa 
en bra relation med föräldrarna. F5 sa följande: 

 
Det hänger på mig som pedagog, att jag tycker att det är 

jätteviktigt att skapa bra relation till dem. Att inte stå där i hallen 

och tala om hur jobbigt det har varit varje dag. Det är inte det som 

jag tror gynnar varken dom eller barnet eller våran relation. Jag 

vill känna att de är de allra bästa för sitt barn, de är proffs på sitt 

(F5). 

 

En specialpedagog förtydligade det F5 upplevde om att ha ett bra samarbete med 

hemmet och säger sin mening följande: 

 
Min fullständiga målsättning är alltid att ha ett gott samarbete och 

får jag inte det då är jag nästan beredd att backa hur långt som 

helst för att få hemmet med mig. För att om jag inte har hemmet 

med mig och vi kör ändå då är det helt kört. Men det kan vara 

svårt att få hemmet att se barnets färdigheter och brister. Jag har ju 

mycket mer referensramar plus att jag inte behöver dela vardagen 



  
 

17 

och omsorgen dygnet runt. Även för att jag försöker ha ett dygns 

och veckoperspektiv, för hur det barnet har det så delar jag ju inte 

det (S1). 

 

För S2 var det en självklarhet att ha ett bra samarbete med hemmet. S2 avger följande:  

” Det är liksom självklart för oss, det är någonting som vi vill ha. Vi vill ha ett tätt 

samarbete med vårdnadshavarna alltid när vi blir inkopplade på enskilda barn”. 

 

En annan förskollärare förmedlade att ett samarbete kan se väldigt olika ut men att de 

vill ha ett bra samarbete som gynnar barnen. F1 sa följande:  

 
Det kan va väldigt olika, en del är väldigt med på resan och vill 

vara med och göra det bästa för barnet, och en del anser att det är 

förskolans jobb och det får ni sköta. De erfarenheterna jag har är 

ju att det är en kommunikation i mellan förskolan och föräldrarna 

och att man vill göra det bästa för att få föräldrarna till ny 

information om hur de ska jobba, då vill vi gärna ta del av det och 

vara öppna där i mellan (F1). 

 

Sammanfattningsvis kunde vi se att det visats sig i resultatet att de intervjuades 

uppfattningar kring ett bra samarbete med hemmet är betydelsefullt. Varför 

förskollärarna och specialpedagogerna avgett det här är för att det är alltid lättare att 

stödja barnet om de får hemmet med sig i samarbetet. Det är lättare att stödja barnet när 

föräldrarna har insett att barnet är i behov av särskilt stöd.  
 

5.2.2 Samarbetet med specialpedagoger förekommer sparsamt 

När det handlade om samarbetet med specialpedagog nämnde F3 att det inte finns något 

kontinuerligt samarbete utan att det endast sker spontana stickprov. Utlåtande av F3: 

 
Vi har inte så mycket samarbete eftersom att vi inte har tillgång 

till specialpedagog. Men visst ibland kommer det en 

specialpedagog som kollar ibland så, gör lite stickprover i vissa 

grupper och kollar till men sen ja om det är speciella problem 

(F3). 

 

I enlighet med det F3 uttryckte betonade även F5 att det inte fanns någon kontinuitet 

med samarbete mellan förskola och specialpedagog. F5 framhävde följande: 

 
Förskolan har egentligen ingen, utan det är för att vi, jag tycker att 

det är viktigt för dom ska ju faktiskt ditt upp också till skolan och 

en röd tråd emellan heter det ju så fint och då vill jag att det ska 

vara det. Då ser jag till att dom kommer hit (resurserna) (F5). 

 

F2 uttryckte att det tidigare funnits ett samarbete med en specialpedagog men att det 

numera inte fanns något samarbete. Tidigare hade specialpedagogen varit ute halvdagar 

i barngruppen. F2 sa: 
 

Vi har ju haft förmånen att ha specialpedagogen men det har vi 

inte nu, så nu har vi ingen specialpedagog ute på förskolan tyvärr. 

Så som det har varit så har specialpedagogen varit ute en halvdag 

regelbundet till oss. Då har vi lyft de barnen vi har känt oro för 

och specialpedagogen har varit med lite i barngrupp, framförallt så 

har specialpedagogen varit jätte bra att bolla med (F2). 
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F1 instämde delvis med F2, då F1 kände en viss oro över kontakten med 

specialpedagogen. F1 beskrev det såhär: 
 

Nu vet jag inte hur det är, men innan i våras och hela förra hösten 

så hade vi kontinuerlig kontakt med specialpedagog så då skedde 

det ju från den ena vecka till den andra. Då lyfte vi frågor kring 

vissa barn. Men om det skulle dyka upp någon nu så vet jag 

faktiskt inte hur läget är med specialpedagogen hur lätt tillgänglig 

hen är för vi har inte sett specialpedagogen i höst (F1). 

 

Ett mönster som visat sig i resultatet är att de intervjuade förskollärarna uttryckt att det 

är svårt att ha en regelbunden kontakt med en specialpedagog, då de inte är helt säkra på 

vart de ska vända sig. Dock ses det här ur ett annat perspektiv från specialpedagogernas 

synvinklar som vi intervjuat. S1 beskrev samarbetet ur rollen som specialpedagog: 

 
Det måste också bli på förskolans villkor, sen har jag ju en agenda 

som jag måste hålla mig till. Men det måste vara på deras villkor, 

deras schema. Samtidigt  har jag i uppdrag att visa barnets behov 

och anpassningar som man kan göra inom gruppens ramar, men 

jag kan aldrig tvinga fram det (S1). 

 

Den andra specialpedagogens (S2) syn på samarbetet sammanfattades enligt följande: 

 
I vår kommun har vi inte specialpedagoger ute i verksamheten så 

är det mot förskolan då. Utan det är centrala elevhälsoteamet då 

(men främst är det jag och skolpsykologen som jobbar mot 

förskolan). Det är när personalen ute i verksamheten känner att de 

behöver ha stöd i att komma vidare kring barns utveckling. Då tar 

man kontakt med oftast med mig (S2). 

 

 

5.2.3 Stödet finns men räcker inte alltid till 

Specialpedagogerna gav uttryck för hur de ansåg sig stödja förskollärarna i sitt arbete 

med de barn som är i behov av särskilt stöd. S1 gav uttrycker för följande: 

 
Man måste se och bekräfta det förskollärarna gör och det gör dom 

även mot oss. Det är vanligt samarbeta att se och bekräfta 

varandra och se hur det går för barnet. Tyvärr finns det ingen 

speciell tid utan det handlar om att medvetet ge varandra feedback. 

Men feedbacken brukar alltid fungera och man behöver ge 

feedback det är som ett smörj medel (S1). 

 

S2 uttryckte att det handlar om att bekräfta det förskollärarna gör. Specialpedagogens 

uppdrag är att ge förskollärarna stöd till att utveckla sina tankar och funderingar kring 

barnen i fråga. Syftet med det här är för att utveckla förskollärarnas arbetssätt och deras 
förhållningssätt. Dock poängterade S2 att stödet bör bli större gentemot förskollärarna. 

S2 sa: 

 
Det klart att man skulle kunna ägna mer tid åt förskolorna än vad 

vi gör från vårt team idag. Naturligtvis så skulle ju dom behöva 

mer stöd tycker jag ju egentligen, rent allmänt att förskolan skulle 

vara mer prioriterat när det gäller specialpedagogisk stöd, men vi 

gör så gått vi kan och att de vänder sig till oss så är det (S2). 
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Förskollärarna avgav en annan upplevelse än specialpedagogerna kring att stödet inte är 

tillräckligt. F2 gav uppfattning för: 
 

Just nu räcker det inte till då vi inte har det stödet, och det är inte 

så länge vi har haft det. Specialpedagogen är alltså specialpedagog 

på särskolan och då de har haft lite med barn så då har 

specialpedagogen haft timmar över helt enkelt. Nu så har de fått 

många nya barn så nu har specialpedagogen ingen tid över. 

Specialpedagogen är bortkopplad från det uppdraget och det är 

synd (F2). 

 

F6 instämde med F2 och uttryckte det ur sitt perspektiv på följande sätt: 
 

Nej jag tycker inte att stödet räcker till. Därför att vi inte räcker 

till, att sitta med ett barn. Jag skulle mycket hellre önska att det 

kom någon ibland och jobbade med barnet någon som har intresse, 

kunskapen och tiden (F6). 

 

Slutligen poängterade F7 det som tidigare nämnts på ett liknande sätt och det lyder: 
 

Ibland skulle jag önska att det kunde finnas mer tid för 

specialpedagogen att komma ut och titta rent förebyggande på den 

verksamhet vi bedriver. Vad ser dem med sin kompetens och vad 

kan vi göra för att trygga upp verksamheten bättre för våra barn 

(F7). 

 

Avslutningsvis kan vi se att resultatet kring samarbete med specialpedagog och förskola 

kan upplevas, genom att det samarbete som finns inte är tillräckligt och att stödet 

brister. Från de intervjuade förskollärans uppfattning var samarbetet bristande eftersom 

att de sällan eller aldrig fick ut en specialpedagog till verksamheten. Även enligt den 

andra specialpedagogen som varit med i studien uppfattades det att mer tid skulle 

tillägnas förskolorna än vad det görs nu. 
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6 Diskussion 
I följande avsnitt kommer det presenteras en diskussion kring resultatet och varför det 

visade sig på det sättet det gjorde. Därefter kommer professionsrelevanta konsekvenser 

belysas. Studiens problematik kommer att synliggöras i det här avsnitt och avsnittet 

avslutas med framtida forskningsområden.   

 

6.1 Resultatdiskussion 
Vi har uppmärksammat från vår insamlande empiri att är att barn som är i behov av 

särskilt stöd ska ha samma rätt till utveckling och lärande som resterande barngrupp. 

Det som framkommit i vårt resultat kring förskollärarnas erfarenheter och kunskaper 

kring att arbeta med barn som är i behov av särskilt visas även av Sucuoglu, 

Bakkaloglu, Iscen, Karasu, Demir och Akalin (2014). Pedagogerna anser att det finns en 

problematik med att arbeta med barn i behov av särskilt stöd eftersom att de själva anser 

sig inneha bristande kunskap kring barn i behov av särskilt stöd (Sucuoglu et al., 2014; 

Lindqvist & Nilholm, 2013). Lindqvist och Nilholm (2013) visar att förskolorna inte 

alltid är förberedda att hantera alla barns olikheter. Det som Lindqvist och Nilholm 

kommit fram till ger sig även i uttryck i vårt resultat då de intervjuade har gett uttryck 

för att förskollärarna inte har de verktyg som krävs för att arbeta med barn i behov av 

särskilt stöd. Vi upplever det oroväckande att förskollärarna brister i sin kunskap 

angående barn i behov av särskilt stöd. Våra upplevelser grundar sig i att det förkommer 

att barn i behov av särskilt stöd placeras i den ordinarie barngruppen. Vi ser det även 

som bristande att barn i behov av särskilt stöd placeras i den ordinarie verksamheten om 

förskolläraren brister i sin kunskap. Vi har fått uppfattningen av att förskollärare ska 

möta samtliga barn utefter deras olika förutsättningar och finnas som ett stöd i barnens 

utveckling och lärande. Vi finner det oroväckande över vad som händer med de barn 

som är i behov av särskilt stöd om barnet vistas i en ordinarie barngrupp utan tillräckligt 

med resurser och stöd. Det är förskollärarna på förskolan som lägger grunden för det 

livslånga lärandet. Vi upplever att det är av stor vikt att förskollärarna ute i 

verksamheten bör ha kunskap för hur de ska stötta och vidare utveckla de barn som är i 

behov av särskilt stöd. 

 

För de intervjuade har det framkommit en gemensam bild över vad inkludering innebär. 

Samtliga respondenter var eniga om att det innebär en verksamhet för alla barn oavsett 

förutsättningar. Dock ser inte samtliga respondenter fördelen med att främja en 

inkluderande verksamhet. Många pedagoger benämner hur en inkluderande miljö bör 

främjas, dock ser respondenterna det som en utmaning att skapa en verksamhet för alla 

barn och deras olikheter. Nilholm (2007) beskriver att ett dilemma i förskolan kan vara 

att inkludera alla barn i verksamheten för att samtliga barn ska ha rätt till att delta och 

erövra samma kunskaper och färdigheter som den övriga barngruppen. Det har 

framkommit i intervjusvaren ur vår studie att både förskollärarna och 

specialpedagogerna eftersträvade mer kunskap och utbildning för att kunna räcka till 

och nå ut till de barn som är i behov av särskilt stöd. Asp-Onsjö (2014) nämner att ur ett 

dilemmaperspektiv är det svårt att finna och identifiera ett tillvägagångssätt där barnens 

behov och intressen tillgodoses och därav ökar behov av specialundervisning. Eftersom 

att behoven ökar med specialundervisning enligt Asp-Onsjö krävs det att förskolan 

hittar en balans mellan specialundervisning och traditionell undervisning. Ur 

inkluderingsperspektivet framkommer det att en inkluderande verksamhet innebär att 

förskolan anpassar verksamheten för alla barn så att barnens behov tillgodoses. Det är 

barnen på förskolan som är i fokus och det är förskollärarnas uppgift att arbeta för att 

deras utveckling och lärande ska främjas (Palla, 2011). 
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Utifrån de intervjuades uppfattningar angående samarbetet med vårdnadshavarna har 

det visats sig att ett bra samarbete är av stor vikt. Det har synliggjorts att det är av stor 

vikt att föra ett bra samarbete för att på bästa sätt hitta verktyg som ska främja barnens 

utveckling och lärande. Samtliga respondenter uttryckte att det är en självklarhet och en 

målsättning att ha med sig vårdnadshavarna under resans gång. Dock uttryckte några av 

informanterna att det kan vara svårt få med sig vårdnadshavarna. En anledning kan vara 

att vårdnadshavarna anser att det är förskolans jobb att utgöra ett bra stöd för barnet. En 

annan svårighet att få med sig vårdnadshavarna i samarbetet är att språket kan vara ett 

hinder. Vi upplever det som att förskollärarna ibland behöver arbeta mer med att få med 

sig vårdnadshavarna under resans gång då de uttrycker att det kan vara svårt. De 

behöver hitta verktyg och medel för att bland annat få kommunikationen att nå fram. En 

specialpedagog uttrycker och poängterar att det krävs att det råder ett bra samarbete 

mellan hem och förskola annars kan det utgöra ett problem. I enlighet med vad som 

framkommit ur resultatet visar även Ottosson och Sandberg (2010)  i sin studies resultat 

att ett bra samarbete mellan hem och förskola är av största vikt för att kunna möjliggöra 

och stödja barnets utveckling. Likaså svårigheterna med att samarbeta med hemmet 

vissa gånger är det även svårt att få ett samarbete med specialpedagoger. Många av 

förskollärarna uttryckte att det inte fanns något samarbete med specialpedagoger, dock 

visste flera av förskollärarna vart de skulle vända sig vid behov och andra inte. 

Förskollärarna har gjort oss uppmärksamma på att det är svårt att få specialpedagogerna 

ut i den pedagogiska verksamheten.  

 

Vi har även uppmärksammat att förskollärarna känner att stödet de får av 

specialpedagogerna inte räcker till. En av respondenterna uttryckte att den förskolan 

haft ett regelbundet samarbete med specialpedagog men att det nu hade upphört. 

Specialpedagogerna vi mött har däremot förmedlat att stödet alltid kan bli mer, men att 

specialpedagogerna uttryckt att det finns ett samarbete med förskolan. Vi kan förmoda 

att det brister i kommunikationen mellan förskola och specialpedagog då de olika 

parterna ger uttryck för olika åsikter angående samarbetet. Vi upplever att det är av vikt 

att specialpedagogen stödjer förskolans personal när det gäller arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd. Vi anser att specialpedagogen ska agera som ett bollplank för 

förskollärarna i sitt dagliga arbete och fungera som ett team tillsammans för att gynna 

barnens utveckling och lärande. Renblad och Brodin (2014) visar i sin studie att 

förskollärarna upplevde att deras arbete med barn i behov av särskilt stöd inte räcker till 

och därför behövs stöd av en specialpedagog. Renblad och Brodin visar på att 

specialpedagogerna ska fungera som en handledare, rådgivare och bollplank för 

personalen. Ett annat betydelsefullt uppdrag som en specialpedagog har är att stäva efter 

att förskollärarna ska öka sin kunskap och förståelse för barnets utveckling och lärande 

samt medverka och bidra till kompetensutveckling av personalen på förskolan. Bladini 

(2004) lyfter fram i sin studies resultat att handledande samtal är i syfte för att de barn 

som är i behov av särskilt stöd ska ha det bra i förskolans pedagogiska verksamhet. 

Vidare visar Bladini att det är av största vikt att specialpedagogen finns där för 

förskollärarna för att stärka dem i sin yrkesroll samt att skapa bredare perspektiv och se 

nya möjligheter. Det här är i syfte för att förskollärarna på egen hand ska kunna stödja 

de barn som är i behov av särskilt stöd, än att det sätts in en stödpedagog. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden till respondenterna med syftet att få direkta 

och spontana svar av respondenterna, samt deras första tanke kring varje fråga. Vi gav 

inte ut frågorna när vi var på plats för att vi återigen ville ha spontana svar. Vi ser det nu 
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i efterhand som positivt att vi inte skickade ut intervjuguiden i förväg. Vi upplevde att 

respondenterna avgav svar som var personliga och erfarenhetsbaserade. Ljudupptagning 

tillämpades under varje intervju. En nackdel vi såg med ljudupptagning var det 

efterföljande transkriberingsarbetet då vi valde att göra fullständiga transkriberingar, 

vilket tog mycket tid.  

 

Utifrån våra forskningsfrågor upplevde vi att enkäter inte kunde svara upp mot vår 

studies forskningsfrågor och syfte. Om enkäter hade använts hade vi behövt 

omformulera våra frågor för att få ut information från respondenterna. En annan nackdel 

med enkäter är att det inte kan ställas följdfrågor som det går att göra i en intervju. Det 

hade tagit längre tid att analysera data vid enkät som metod samt ser vi en nackdel med 

att inte möta respondenterna i verkligheten. 

 

Något vi funnit värt att beakta är att det hade varit intressant om fler kommuner varit 

delaktiga. Vi förmodar att vi eventuellt hade fått ett bredare perspektiv på att arbeta med 

barn i behov av särskilt stöd.  
 

6.3 Professionsrelevanta konsekvenser  
Ett perspektiv på professionsrelevanta konsekvenser är att studien kan bidra till 

konsekvenser för vår kommande yrkesroll. Vi har tagit del av respondenternas 

perspektiv samt tidigare forskning av barn i behov av särskilt stöd till denna studie. Vi 

har fått en djupare förståelse kring hur avgörande det är att ha ett gott samarbete med 

vårdnadshavarna för att gynna barnens utveckling och lärande men även samarbete med 

specialpedagog. Att inkludera barn som är i behov av särskilt stöd i verksamheten är 

inte det enklaste men det är en utmaning i vår yrkesprofession. En annan inblick vi har 

fått är att det krävs en viss kunskap och en viss erfarenhet för att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd. Kunskapen är aldrig tillräcklig och det krävs att ständigt 

uppdatera sig då kunskap alltid är förnyelsebar. 

 

6.4 Framtida forskningsområden 
Vår studie har bidragit till ett stort intresse för oss att arbeta med barn i behov av särskilt 

stöd då det visat sig vara en stor utmaning i dagens förskolor. Vi finner det intressant 

över Vad är det som gör att förskollärarna känner att de brister i sin kunskap och att de 

inte räcker till för att stödja dessa barn i sin utveckling och lärande? Vad är det som gör 

att förskollärarna inte får den utbildning de efterfrågar för att kunna hantera barn i 

behov av särskilt stöd. Ju tidigare det sätts in insatser för barnet desto bättre är det för 

barnets vidare skolgång. 
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 
 

Hej! 

Vi heter Emma Johansson och Linn Larsson och vi studerar till förskollärare på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver just nu vårt självständiga arbete som handlar om 

barn i behov av särskilt stöd. Syftet med det självständiga arbetet är att undersöka om 

förskollärarna själva anser sig ha den kunskap som krävs för att arbeta med barn i behov 

av särskilt stöd. Studien ska bidra till en bredare kunskap i hur förskollärare arbetar för 

att främja inkludering samt se hur samarbetet ser ut mellan förskolan och 

specialpedagog. Vi hoppas att ni vill ta er tid att svara på några frågor. 

 

Vår studie riktar sig till verksamma förskollärare och specialpedagoger. 

Undersökningen kommer att ske genom kvalitativa intervjuer där era svar kommer att 

spelas in i utbildningssyfte. Vår förhoppning är att vi kan komma till er arbetsplats och 

genomföra intervjun. 

  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer att beaktas och din medverkan är 

frivillig. Materialet som vi samlar in kommer endast att användas i utbildningssyfte. Din 

anonymitet garanteras då vi kommer använda oss av fiktiva namn under hela studien 

som t.ex. förskollärare 1 och förskollärare 2. Under intervjun har du rätt att avbryta när 

du vill. Vi vill informera dig om att studien kommer att publiceras i databasen DiVA, 

vilket gör den till en offentlig handling som allmänheten kan läsa. 

  

Vi vill gärna ha ett svar från er så att vi vet att ni vill vara med på en intervju. Efter vi 

fått svar av er tar vi åter kontakt med er för att bestämma en tid och dag som passar. 

Svara gärna innan den 21/9 

.  

Hör av er till oss om ni undrar över något. 

 

Tack på förhand!! 

 

Med vänliga hälsningar  

Emma och Linn. 

 

Våra kontaktuppgifter vid frågor: 

Emma: 076-xxxxxxx  

Linn: 070-xxxxxxx  
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Bilaga B Intervjuguide 

1. Inledande frågor 

1. Berätta för mig, hur länge har du arbetat som förskollärare/specialpedagog? 

2. Hur länge har du arbetat på denna förskola/avdelning? 

2. Barngruppen 

1. Vad innebär specialpedagogik för dig? 

2. Hur ser du på att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och har du någon tidigare 

erfarenhet av det här? 

3. Anser du dig ha den kunskap som krävs för att arbeta med barn i behov av särskilt 

stöd? Varför/varför inte? 

4. När avgör ni på förskolan om ett barn är i behov av särskilt stöd? 

5. Hur arbetar ni för att ge de barn som är i behov av särskilt stöd det stöd de behöver 

för att gynna deras utveckling och lärande?  

6. Vad tänker du på när jag säger ordet inkludering? 

7. Redogör för hur ni arbetar för att inkludera samtliga barn i verksamheten? 

8. Hur berörs övriga barngruppen? 

3. Hemmet 

1. Hur ser samarbetet ut med vårdnadshavare som har barn i behov särskilt stöd? 

2. Vad upplever du som svårast när det gäller ett samarbete med hemmet? 

3. Om ett barns vårdnadshavare kommer till dig och är oroliga över sitt barns 

utveckling, hur samtalar du då med dessa vårdnadshavare? 

4. Hur arbetar du professionellt gentemot vårdnadshavarna för att undvika missförstånd 

i samarbetet?  

4. Samarbete med olika resurser 

1. När kopplas en specialpedagog in gällande barn i behov av särskilt stöd? 

2. Beskriv hur samarbetet går till mellan förskollärare och specialpedagog? 

3. Finns det några negativa aspekter med samarbete med olika resurser för barnet? 

4. Hur anser du att specialpedagogen stödjer dig i ditt arbete med barn i behov av 

särskilt stöd? 
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