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Svensk titel: Förskolan, en plats för alla barn - En intervjustudie kring personalens 
strategier av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 
 
Engelsktitel:Preschool, a place for all children - A qualitative study of the teachers 
strategies of working with children in need of special support 

 
 

Abstrakt 
 
Tidigare studier visar på att barn i behov av särskilt stöd ökar i förskolan samtidigt som 
personalens strategier inte räcker till. Det här leder till att personalen känner sig 
otillräckliga och upplever stress, vilket vi ser som problematiskt för att arbetet i 
förskolan ska fungera. Vi ville därför med denna studie undersöka hur det faktiskt ser ut 
i förskolans praktik. Hur personalens upplevelser ser ut kring att arbeta med barn i 
behov av särskilt stöd, vad de har för strategier och hur deras stöd och resurser fungerar 
ligger till grund för denna studie. Vår insamling av empiri skedde genom intervjuer som 
sedan transkriberades och analyserades. Inkluderingsperspektivet valdes som 
utgångspunkt för detta arbete och används som analysverktyg i resultatet. Intervju som 
metod valdes för att det är en bra metod för att lyfta respondenternas åsikter. Vi 
intervjuade sex förskollärare och sex barnskötare i tre kommuner. Resultatet visade att 
personalen upplever arbetet med barn i behov av särskilt stöd som givande men väldigt 
utmanande. De synliggjorde många olika strategier som kunde underlätta arbetet för 
personalen och barnen. Angående stöd och resurser framkom det att det skilde sig åt 
mellan vilken kommun förskolan befann sig i. Många av respondenterna tydliggjorde 
att stödet fanns men var långt från tillräckligt.  
 

Nyckelord 
 
Förskolan, barn i behov av särskilt stöd, inkludering, specialpedagogik, upplevelser, 
strategier, stöd och resurser. 
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1 Inledning 
 
Barn i behov av särskilt stöd ökar i förskolan runt om i världen. Akalin, Demir, 
Sucuoglu, Bakkaloglu och Iscen (2014) förklarar att barnen i behov av särskilt stöd ökar 
i Turkiets förskolor och att kunskapsutvecklingen bland förskollärarna inte hänger med. 
Det här resulterar i att förskollärarna ställs inför större utmaningar vilket leder till att de 
känner sig otillräckliga när de inte upplever att de har den kunskapen som krävs 
(a.a.).Därför undrar vi hur pedagogerna i svenska förskolor ställs inför denna 
problematik och hur personalen jobbar för att inkludera alla barn? Framförallt när de 
finns sådana brister i personalens kunskaper gällande barn i behov av särskilt stöd. 
Denna fråga blir intressant då det iförskolans läroplan lpfö 98står attförskolan är en 
plats där alla barn ska känna trygghet och ges möjlighet till utveckling och 
lärande(Skolverket, 2010). I förskolans läroplan framgår det också att förskolan ska vila 
på en demokratiskt grund där alla människors lika värde lyfts fram. Med anledning av 
det här vill vi göra en studie kring hur verksamheten och pedagoger inkluderar och 
tillgodoser alla barns behov oavsett förutsättningar i förskolan. 
 
Vi har under vårutbildning fått möjlighet att både besöka olika förskolor vid 
våraverksamhetsförlagda utbildningar (VFU) och läst en kursi specialpedagogik. Under 
våra VFU:er har vi upplevt att arbetet med barn i behov av särskilt stöd är ett stort men 
svårt uppdrag i förskolans arbete. Vi har fått se och höra mycket angående att 
personalen ska jobba för att inkludera alla barn. Under denna tid har frågor väckts kring 
hur man faktisk bör gå till väga. Hur gör personalen och hur ser de egentligen på det 
här? Stämmer det att arbetetär mycket svårt och att många upplever stress?  
 
När vi gjorde en översikt bland tidigare forskning som fanns i ämnet inkludering och 
barn i behov av särskilt stöd så har vi under dessa veckor funnit mycket forskningi 
andra länder men inte i lika stor utsträckning i svenska förskolor. Med anledning av att 
vi inte hittat mycket forskning i svenska förskolor ville vi genomföra denna studie. Vi 
ville se hur svenska förskolors personal går tillväga för att inkludera alla och bidra med 
stöd till de barn som är i behov av stöd i förskolan i Sverige. En annan sak vi också la 
märke till under vår sökning av tidigare forskning var att studierna oftast görs i skolan 
och inte i förskolan. Därför vill vi undersöka i just förskolan och se hur personalen 
upplever arbetet med barn i behov av särskilt stöd där. Vi upplever att det i förskolan är 
ovanligt att barnet ännu fått en diagnos och därför blir det svårare för personalen att veta 
på vilket sätt de ska hjälpa barnet. 
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2 . Bakgrund 
 
I bakgrundskapitlet behandlar vi aktuella begrepp som rör vår studie.Vi lyfter fram vad 
de olika styrdokumenten säger angående alla barns rätt till att bli inkluderade i 
förskolan. Slutligen redogör vi för tidigare forskning som är relevant för vårt syfte. Vi 
presentera vad tidigare forskning visat angående lärares syn på inkludering av barn i 
behov av särskilt stöd i den allmänna skolan. Det kommer även att tydliggöras vilka 
faktorer som påverkar inkludering och vilka strategier som anses meningsfulla.  
 
2.1 Centrala begrepp 
 
2.1.1 Specialpedagogik utifrån olika perspektiv 

 
En övergripande definition av begreppet specialpedagogik är att det är den typ av 
pedagogik som används när den vanliga pedagogiken inte räcker till (Asp- Onsjö, 
2010). Då specialpedagogiken är ett begrepp som kan ses ur olika perspektiv kan det 
vara svårt att förklara begreppet med en enda definition. Asp-Onsjö nämner tre olika 
perspektiv att utgå ifrån vad gäller specialpedagogiken, det kompensatoriska 
perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Även Nilholm (2007) 
behandlar dessa tre perspektiv och förklarar vidare att synen på begreppet 
specialpedagogik hänger ihop med vilket perspektiv man utgår ifrån (a.a.).  
 
2.1.1.1 Specialpedagogik ur ett kompensatoriskt perspektiv 
 
Det som utmärker det kompensatoriska perspektivet är att de elever som på grund av 
diverse funktionsnedsättningar placeras i specifika grupper tillsammans med 
likasinnade. Vidare förklara Asp-Onsjö (2010) att dessa grupper var till för att barnets 
brister skulle kompenseras då de inte får det erbjudandet i den vanliga undervisningen. 
Problemet ansågs alltså ligga hos barnet. Det här poängterar även Nilholm (2007) och 
redogör att det är hos barnet som problemet finns. En annan anledning till att barn med 
psykologiska eller medicinska diagnoser placerades i dessa grupper var för att ge 
resterande elever bästa möjliga förutsättningar för att uppfylla skolmålen(Asp-Onsjö, 
2010 & Nilholm, 2007).  
 
2.1.1.2 Specialpedagogik ur ett kritiskt perspektiv 
 
Asp- Onsjö (2010)lyfter fram att det kritiska perspektivet växte fram under 1960-1970 
talet i samband med den kritik som växte mot samhällets olika institutioner. Skolan var 
en av de institutioner som drabbades av hårdkritik av samhället, framför allt mot 
specialundervisningen. Det ansågs att skolan hade misslyckats med sitt uppdrag att 
utjämna sociala klasskillnader och att specialpedagogiken hade dubbla funktioner. 
Samtidigt som eleverna fick extra stöd hamnade de också i ett utanförskap.Det visade 
sig även att den specialundervisning som gavs inte bidrog till barnens utveckling men 
däremot kostade den mycket pengar(a.a). 
 
Istället för att se barnet som problemet sågs nu miljön och själva skolan som problemet. 
Asp-Onsjö (2010) och Nilholm (2007) förklarar vidare att elevens prestationer nu 
hänger ihop med den kontext de vistas i. Under denna period växte ett nytänkande fram 
och begreppet inkludering fick sitt startskott. Skolan ville nu arbeta för allas lika rätt att 
delta i klassrummet och att alla barn ska få lika villkor. Det ansågs nu betydande att alla 
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barn skulle få känna tillhörighet och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella 
förutsättningar. På så vis gynnas arbetet mot en skola för alla(Asp-Onsjö, 2010).  
 
2.1.1.3 Specialpedagogik ur ett dilemmaperspektiv 
 
Dilemmaperspektivet diskuterar olika frågor utan ett rätt eller fel svar (Asp-Onsjö, 
2010). Författarenlyfter fram att skolan är en plats där olika dilemman synliggörs och 
där intressekonflikter uppstår. Detfinns oftast ingen uppenbar lösning i de problem som 
diskuteras. Exempel på dilemman som diskuteras inom skolans värld kan till exempel 
vara att alla ska ges liknande förutsättningar för kunskapsutveckling, samtidigt som 
skolan ska anpassas och ta hänsyn till den enskilda individens förutsättningar. Ett annat 
dilemma som diskuteras i en specialpedagogisk diskurs är hur mycket stöd barnen kan 
ges utan att det drabbar den reguljära undervisningen. Med tanke på att stöd och 
resurser hör ihop med ekonomi kan inte obegränsat med stöd ges utan att det drabbar 
den reguljäraundervisningenekonomiskt (a.a.).  
 
2.1.2 Barn i behov av särskilt stöd 

 
Begreppet barn i behov av särskilt stöd är ett begrepp som nämns i både skollagen och 
läroplanen. Enligt Asp-Onsjö (2010) får trettio till fyrtio procent av alla barn särskilt 
stöd någon gång under sin skolgång. Vad begreppet egentligen innebär är däremot svårt 
att förklara. Barn i behov av särskilt stöd är ett komplext begrepp. Sandberg och Norlin 
(2009)  ifrågasätter begreppet barn i behov av särskilt stöd. Angående vad pedagogerna 
själva anser om vilket barn som är i behov av stöd så utgår de ifrån sin egna synpå vem 
som behöver stöd. Med andra ord utgår läraren från de barn som de själva har 
svårigheter med för att avgöra om nästa barn också har svårigheter och då är i behov av 
extra stöd. Det här resulterar i en icke rättvis situation. Detta styrker Sandberg, Lillkvist, 
Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) och belyser att lärarens syn på 
begreppet har stor betydelse för hur tolkningen blir. Det resulterar i att beroende på 
lärarens erfarenheter och uppfattning kan begreppets innebörd variera.  
 
Vilka barn som är i behov av särskilt stöd hör enligt Asp- Onsjö (2010) också ihop med 
pedagogerna och miljön. Vidare förklaras att det inte är självklart att ett och samma 
barn är i behov av särskilt stöd i två olika kontexter. Beroende på hur pedagogen förmår 
att utforma undervisningen och hur verksamheten är utformad kan därför kopplas 
samman med vilka barn som är i behov av särskilt stöd. Eftersom specialpedagogik kan 
ses utifrån olika perspektiv kan också barn i behov av särskilt stöd göra det. Från det 
kompensatoriska perspektivet är det främst de barn med diagnoser och funktionshinder 
som är i behov av särskilt stöd. Med utgångspunkt i det kritiska perspektivet diskuteras 
istället om det är något barn över huvud taget som är i behov av stöd (a.a.). Sandberg 
och Norlin (2009) lyfter att om barnet har någon form av diagnostiserad 
funktionsnedsättning får de den hjälp som de behöver. 
 
Traditionellt sett har barn i behov av särskilt stöd delats in i kategorier så som barn med 
utvecklingsstörning, hörsel- och synhandikapp, språkproblem, rörelsehinder och övriga 
medicinska svårigheter som astma, diabetes med mera. Sandberg och Norlin (2009) 
förespråkar dock inte kategorisering av barn i behov av särskilt stöd. De menar på att 
det då blir svårare att göra jämförelser och det i sin tur oavsett kategori leder till 
försvåringar i barnens kunskapsutvecklingen. De menar på att följder av att inte 
kategorisera leder till att barnen ges större möjlighet till förändring och att det för 
personalen blir lättare att uppmärksamma problem. Personalen slipper då även stämpla 
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barnen, alltså oavsett kategori så behöver de inte peka ut ett barn. Dock kan det här bli 
en risk för mobbning när barnets problem inte synliggörs (a.a.). 
 
2.1.3 Integrering och inkludering 

 
Begreppen inkludering och integrering är tätt sammankopplade med varandra. Nilholm 
(2006) lyfter fram att begreppet inkludering i skolsammanhang betyder att skolan ska 
vara väl anpassad utifrån att alla människor är olika. Integrering däremot syftar till att 
en viss grupp barn som benämnts som avvikande ska passa in i en arena som inte är 
anpassad för dem. Lindqvist och Nilholm (2013) lyfter fram att integrering och 
inkludering är begrepp som syftar till att ge alla barn en möjlighet till att lyckas i livet 
trots personliga egenskaper eller social bakgrund. Även Karlsudd(2011) nämner 
begreppen integrering och inkludering. Författarenlyfter fram att integrering är ett 
begrepp som sedan början av 1970-talet används för att beskriva relationer mellan icke 
handikappade och handikappade barn. Inkludering är ett begrepp som på senare år 
kommit att ersätta begreppet integrering. Begreppet inkludering har då fått en bredare 
betydelse och står för en mer genomgripande delaktighet än integrering. Om 
inkluderingen inte är självklar för pedagogen så är integrering en process som leder till 
inkludering. En inkluderad verksamhet är dock sällan given så arbetet måste ständigt 
pågå för att nå sitt mål (a.a.).  
 
2.2 Vad säger styrdokumenten? 
 
Förskolan är en arena som vilar på en demokratiskt grund där alla människors lika värde 
ska respekteras. I förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) anges det att alla barn 
ska ges samma möjligheter att utvecklas och lära oavsett kön, etnicitet, ålder, religion 
eller funktionsnedsättning. Vidare går det att läsa att förskolan är en verksamhet som 
ska utformas så att den passar alla barn som vistas i den. Skollagen (2010:800) lyfter 
fram en förskola för alla då alla barn som är bosatta i Sverige ska erbjudas förskola. Det 
står också skrivet att oavsett skäl ska alla barn få tillgång till det stöd som behövs för att 
tillgodose deras utveckling. Det härgår även att läsa i läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010) att de barn som är i behov av särskilt stöd, tillfälligt eller ständigt, 
ska få det stöd de behöver för att utvecklas. I de allmänna råden (Skolverket, 2013) har 
arbetet kring barn i behov av särskiltstöd delats upp inom verksamheten. 
Förskolechefen och förskollärarna har olika uppgifter för att göra det möjligt att alla 
barn ska få det stöd de behöver. Det som är förskolechefens uppgift inom detta område 
är att se till att verksamheten anpassas så att barn i behov av särskilt stöd får den hjälp 
och de utmaningar som behövs för att utvecklas. Förskollärarnas uppgift är tillgodose 
och uppmärksamma de barn som är i behov av särskilt stöd (a.a.).  

 
2.3 Tidigare forskning 
 
2.3.1 Påverkande faktorer för inkludering 

 
Sandberg och Ottosson (2010) lyfter att barn i behov av särskilt stöd väcker många 
olika åsikter hos förskollärarna. De menar på att det råder brist på vidareutbildning för 
att pedagogerna i fråga ska kunna få tillräckligt med kunskap inom ämnet. Det 
framkommer i deras studies resultat att det är skillnad från förskola till förskola när det 
gäller åsikter kring specialundervisning men det råder inga tvivel om attalla önskar 
ytterligare kompetens kring ämnet. Även Sucuoglu, Bakkaloglu, Iscen Karasu, Demir 
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och Akalin (2014) styrker detta då de talar om att kunskapsutveckling är en betydande 
faktor för att kunna tillmötesgå barn i behov av särskilt stöd. Vidare förklarar Sucuoglu 
et al. (2014) att de pedagoger med bredareutbildning hade större framgång i sitt arbete 
att inkludera barn i behov av särskilt stöd iallmänna utbildningssammanhang. En 
konsekvens av okunskapen att inkludera barn med utmanande beteende kan enligt 
Gebbie, Ceglowski, Taylor och Miels (2012)studies resultatleda till en känsla av obehag 
och stress hos pedagogerna. Studiens resultat visar vidare att fortbildning ökar 
pedagogens självkänsla vilket i sin tur leder till positivt engagemang och meningsfull 
inkludering. 
 
Pedagogens inställning är enligt Hsieh och Hsieh (2012) studies resultaten värdefull 
aspekt. Om pedagogen har positiva erfarenheter kring arbetet med inkludering av barn i 
behov av särskilt stöd underlättar det arbetet mot en inkluderande miljö. Läraren är 
nämligen den viktigaste personen vid inkludering, den som har chansen att få ihop en 
fungerande grupp. För att öka framgången angående inkludering i förskolan är det av 
största vikt att läraren är villig och intresserad av att ta sig an uppdraget. En lärare ska 
kunna arbeta i en grupp med barn med och utan funktionshinder (Akalin, Demir, 
Sucuoglu, Bakkaloglu& Iscen, 2014, & Hsieh & Hsieh, 2012).  
 
En annan faktor som påverkar hur pass positiva lärare i förskolan är till inkludering har 
enligt forskning visat sig höra ihop med vilken typ av svårighet barnet lever med(Haung 
& Diamond, 2009 & Lalvani, 2013). Enligt Haung och Diamond (2009) känner sig 
lärare mer bekväma att arbeta tillsammans med barn som har någon form av fysisk 
funktionsnedsättning än med grav utvecklingsstörning. Även Lalvani (2013) samt 
Fyssa, Vlachou och Avramidis (2014) lyfter att det i deras forsknings resultat framgår 
att barnets typ av svårighet påverkar hur pass framgångsrik inkludering i förskolan 
egentligen är. Lalvani (2013) ställer sig lite kritiskt till just inkludering då det inte är 
säkert att det bara medför positiva erfarenheter för barnet.För att inkluderingen ska bli 
positiv menar författaren att det är av stor vikt att barnet upplever psykiskt och fysiskt 
välbefinnande. Om detta inte uppnås kan det finnas risk för att barnet upplever 
utanförskap i istället (a.a.). 
 
2.3.2 Fördelar och nackdelar med inkludering 

 
Mycket forskning kring inkludering har gjorts och det råder inget tvivelomatt det finns 
delade meningar om deti förskolan och skola. Demchak och Drinkwaters (1992) studies 
resultat visardock att det finns betydligt fler fördelar än nackdelar i samband med att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd i den allmänna skola. Det är inte frågan om 
varför vi bör skapa en inkluderande miljö utan hur vi ska gå tillväga. Vidare förklaras 
att en inkluderande miljö inte bara gynnar de barn som lever med funktionsnedsättning 
utan även för andra parter. Många vårdnadshavare upplever det som positivt att både de 
och deras barn kommer i kontakt med andra barn och familjer som inte lever under 
samma livsvillkor. Det har även visat sig positivt för barn utan funktionshinder att vistas 
i en inkluderande miljö då de får en tolerans och positiva attityd kring allas 
olikheter(a.a.).  
 
Chiner och Cardona (2013) gjorde en undersökning kring lärares uppfattning angående 
inkludering. Även här framgick det att många såg fördelar med en inkluderande skola. 
Däremot visade studien att de som var mest positiva att ha barn med 
funktionsnedsättning i sin undervisningsmiljö var förskollärare och högstadielärare. 
Vilka faktorer det berodde på kunde inte klargöras. Galovic, Brojcin & Glumbic 
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(2014)styrker detta resultat då de gjort liknande forskning. Även här framgick det att de 
lärare som är mest positiva till inkludering är förskollärare och högstadielärare. Det som 
synliggjordeshär var att det fanns ett samband mellan lärarens egna åsikter, erfarenheter 
och deras attityd till inkludering (a.a.). 
 
Trots att stor del av forskningen visar på att lärare är positiva till inkludering av barn i 
behov av särskilt stöd finns det även de som är mer tveksamma.Som tidigare nämnts 
förklarar nämligen Lalvani (2013)att inkludering kan försätta barn i obehagliga 
situationer. Om ett barn i ett klassrum inte klara sig självständigt och är i behov av 
ständig hjälp finns det risk för att barnet känner sig obekvämt och får en förstärkning av 
att det inte är som alla andra. Vilken typ av svårighet barnen lever med har alltså en 
avgörande roll om inkludering är lämplig eller inte. Det här resonemanget stödjer Fyssa 
et al. (2014) då det även här framgår att barnets förmåga att klara sig självständigt är 
betydande för en lyckad inkludering. Vidare förklaras att både förskollärare och 
specialpedagoger anser att barnets egen förmåga att anpassa sig till förskolansmiljö 
hänger ihop med om förskolans strategier för inkludering lyckas. I undersökningen som 
gjordes var det inte heller helt ovanligt att specialpedagogen ansågs vara den personen 
som borde ha ansvaret för de barn som är i behov av särskilt stöd (a.a.) 
 
Som tidigare nämnts visar forskning enligt Demchak och Drinkwater (1992) att det 
finns fler fördelar än nackdelar gällande inkludering i undervisningssammanhang men 
att det även finns de som ställer sig kritiska till det. Fyssa et al. (2014) studies resultat 
visar att barnets typ av funktionshinder hänger ihop med om inkluderingen blir 
lyckosam eller inte, medan Demchak och Drinkwaters(1992) belyser att inkludering är 
gynnsamt för många parter oavsett typ av behov och att det finns en mängd fördelar 
med det. 
 
2.3.3 Strategier och faktorer för meningsfull inkludering 

 
Det framkommer tydligt från de flesta av artiklarna att det krävs strategier för att kunna 
stödja barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Akalin et al. (2014)  hävdar att lärarnas 
strategier ligger till grund för den fungerande inkluderingen. Författarna menar att 
kunskap och kompetens samt erfarenheter och anpassningsförmåga är påverkande 
faktorer för en fungerande lärarmiljö. Fyssa et al. (2014)  nämner olika strategier som 
kan vara lämpliga att använda sig av gällande inkludering. De anser att anpassning av 
rutiner efter det barn som har det svårt är en grundläggande faktor, detta genom att ställa 
frågor på ett tydligt sätt och förklara instruktioner genom att använda ett bra ordförråd. 
Angående miljön ansågs det att det var viktigt attforma den efter barnets behov och 
förmågor. Personalen prioriteradeatt införskaffa rätt material och läromedel. De 
poängterar också att valet av aktiviteter var betydelsefullt för att intressera alla barn i 
verksamheten(a.a.).  
 

Rakap och Parlak‐Rakap (2011) förklarar metoden ”inbäddad instruktion”. Denna 

metod går ut på att ge olika instruktioner till barn i de pågående och naturliga rutiner 
och aktiviteter som sker i klassrummet. Viktiga delar för denna metod var att använda 
meningsfulla mål för den individuella utvecklingen.Denna strategi användes genom att 
”bädda” in instruktioner i den pågående aktiviteten och använda ytterligare metoder för 
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att stödja barnets individuella behov i utvecklingen. Detta genom att utföra metoden i 
den naturliga miljön för att barnet skulle känna sig bekvämt. Resultatet av studien 
visade att inbäddad instruktion som strategi hade en effektiv påverkan för att lära ut en 
rad färdigheter till barn i behov av särskilt stöd (a.a.).  
Att välja metoder för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd är lika viktigt som att hålla 
en bra kontakt med vårdnadshavarna och även det är en strategi för arbetet med barnen. 
Det härlyfter Sandberg och Ottosson (2010) då de har kommit fram till att personalen är 
väl medvetna om att kontakten är viktig men att det råder brist på den. Detta kan bero på 
både att förskollärarna har svårt att nå fram med information och även att 
vårdnadshavarna själva inte visar något intresse. Samtliga som deltog i deras studie 
hävdade att det var av stor vikt att pedagogerna och vårdnadshavarna samarbetade för 
att ett barn i behov av särskilt stöd skulle få den hjälp som krävs. Vårdnadshavarna som 
intervjuades i denna studie ville att förskolan skulle ha goda kunskaper om barns 
utveckling och hur de kan hjälpa barn i behov utav särskilt stöd. Vårdnadshavarna ansåg 
att det var mycket viktigt att ha en god kommunikation under arbetet med barn i behov 
av särskilt stöd (a.a.).  
 
Ett dilemma som uppstår när olika strategier läggs fram gällande arbetet med 
inkludering är att det finns en önskan om att ta barns perspektiv men att detta är svårt att 
genomföra i praktiken. Det här lyfterParker och Neuharth-Peritchett (2006) och menar 
på att oavsett hur mycket hänsyn det tas till barnet blir resultatet att verksamheten ändå 
är lärarstyrd. Författarna hävdar att lärarna som utgår ifrån barnen kände sig mer trygga 
i sitt arbete än de som ville ha lärarstyrt. De lärare som använder sig av en styrd miljö 
påstår att det var gynnsamt för barnen att de bestämde och att de var en strategi för 
barnens utveckling och lärande. Medan de som anser att utgåi från barnen är det bästa 
tillvägagångssättet menar på att den lärarstyrda undervisningen inte gynnade barnen alls 
(a.a.). 
 
Sermier Dessemontet och Bless (2013) samt Lindqvist och Nilholm (2013)poängtera att 
de största faktorer och strategier som behövs för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd 
är lärarnas positiva inställning, resurser och stöd, välutbildad personal, tillgång till 
specialundervisning samt barnens egen motivation till deltagande. Allt hänger på att 
samtliga har en positiv inställning till arbetet med inkludering av alla barn. 
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3 Syfte 
 
Eftersom antalet barn som är i behov av särskilt stöd ökar och att detta leder till att 
personal inom förskolan ställs inför större utmaningar, upplever vi att förskolan är i 
behov av en förändring. Vi vill med vår studie undersöka vilka uppfattningar 
förskollärare och barnskötare har kring att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och 
hur resurserna ser ut i olika kommuner. Förutom det vill vi också undersöka vilka 
strategier personalen inom förskoleverksamheten använder sig av för att inkludera och 
stödja alla barn i förskolan. Med hjälp av denna studie vill vi bidra med strategier kring 
hur man tillmötesgår alla barn så att personal i förskolan ska kunna stödja barn som är i 
behov av särskilt stöd. Slutligen vill vi bidra med information om hur svenska förskolor 
kan gå tillväga för att stödja barn i behov av stöd,eftersom det råder brist på denna typ 
av forskning där.  
 
3.1 Frågeställningar 
 

- Hur upplever personalen att det är att arbeta med barn i behov av särskilt stöd?  
 

- Vilka strategier använder personalen för att skapa en inkluderande miljö? 
 

- Vilka resurser och vilket stöd får personalen i arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd? 
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4 Inkluderingsperspektivet 
 
Inkluderingsperspektivet är ett omtalat begrepp och handlar om att förskolan ska vara en 
plats för alla barn. I svensk utbildningshistoria har begreppet ”En förskola för alla” fått 
en stor betydelse. Inkludering betyder allas rätt till att delta och närvara (Nilholm, 
2007). Palla (2011) menar att barns svårigheter kan så väl bero på fysiska, psykiska, 
känslomässiga, språkliga och sociala svårigheter men att trots bakgrund ska alla barn 
känna delaktighet och bli inkluderad. Därför står den inkluderande målsättningen för 
barn i behov utav särskilt stöd i fokus.  
 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska 
få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar 
så att de utvecklas så långt som möjligt(Skolverket, 2010, s.5) 

 
Redan på 1950-talet uppkom idén om att barn i behov av stöd skulle bli delaktiga i det 
vanliga klassrummet. Nya tankar om hur barn i behov av särskilt stöd utvecklades och 
skulle utbildas framkom. Slutsatsen blev dock att dessa barn inte kunde bli placerade i 
en miljö som inte var anpassad för dem. Då lanserades begreppet inkludering som 
handlade om att våga ändra på saker i verksamheten för att det skulle fungera för de 
barn som var i behov av stöd. Förskolan gick från en normaliceringspraktik till elevers 
naturliga olikheter. Barnen skulle inte längre skickas till specialskolor utan istället 
sammanföras med andra barn. Tanken var att hitta ett sätt att stödja barn i behov av stöd 
tillsammans med andra barn (Nilholm, 2007). 
 
Palla (2011) har i sin studie kommit fram till att strävan efter en förskola för alla har 
pågått i samma takt som utvecklingen av självaste förskolan. Förskolan ville att 
verksamheten skulle inkludera och tillgodose alla barn, samt anpassa verksamheten 
efter hela barngruppen. Förskolan är uppbyggd med att sätta barnen i fokus där 
inkludering blir av största prioritet. Det krävs att det finns strategier som tillgodoser alla 
barns individuella behov. Asp-Onsjö (2010) instämmer och hävdar att innan såg man att 
begreppet hade en tätare koppling till demokrati och jämställdhet men att det på senare 
år fått betydelsen valfrihet. Det talas mer om barns rättigheter än om jämställdhet i 
förskolan. Förskolan arbetar mot en ljusare framtid eftersom personalen idag anser att 
barnens frihet och påverkan är av största prioritering. Nilholm (2007) instämmer och 
antyder att inkludering var en demokratisk idé om hur undervisningen för barn i behov 
av särskilt stöd skulle fungera. Poängen med inkludering var att förskolan skulle 
utformas efter den naturliga variationen som finns bland barnen istället för barn med 
särskilda behov skulle befinna sig i en verksamhet som inte var anpassad för dem. Palla 
(2011)  lyfter avslutningsvis att förskolan är tänkt för alla och att ett utrymme ska 
skapas för att barnens olikheter ska kunna tas till vara i en inkluderande verksamhet. 
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5 Metod 
I kommande kapitel kommer vi att redogöra för vår valda metod. Vi kommer att 
presentera metodens betydelse samt vilken urvalsgrupp vi valt. Här kommer det även att 
framgå hur vår studie gick till och hur bearbetningen genomfördes. Slutligen kommer vi 
att ta upp validiteten och visa på hur vi tog hänsyn till de forskningsetiska principerna. 
 
5.1 Intervju som metod 
 
Vi genomförde en kvalitativ undersökning där vi använde oss av intervju som metod. 
Patel och Davidsson (2011) lyfter att intervjuer en bra metod då de frågor som ställs ger 
ett stort utrymme för respondenten att svara fritt på, den är med andra ord ostrukturerad. 
Författaren förklarar vidare att en kvalitativ studie ofta utgår ifrån någon form av 
textmaterial som i vårt fall är det transkriberade materialet efter våra intervjuer. Med 
intervju som metod kunde vi få en djupare förståelse av hur pedagoger går till väga för 
att inkludera alla. Denscombe (2009) beskriver intervju som metod som en bra metod 
eftersom respondentens tankar, erfarenheter och åsikter synliggörs. Vi valde att använda 
oss av kvalitativa intervjuer dåsyftet med våra frågor var att få en djupare inblick i hur 
pedagoger upplever att arbetet med barn i behov av särskilt stöd är. 
 
5.2 Urval 
 
Denna studie bygger på tolv intervjuer där sex stycken genomfördes i en större kommun 
och sex stycken i två mindre kommuner. Anledningen till intervjuerna gjordes i olika 
kommuner baserades på att vi ville undersöka om det fanns någon variation i svaren 
beroende på i vilken kommun respondenterna var anställda. De informanter som deltog 
i undersökningen var utbildade förskollärare eller barnskötare med någon form av 
erfarenhet angående barn i behov av särskilt stöd. Anledningen till att vi valde denna 
urvalsgrupp var för att vi ville utforska om bredden på utbildning påverkade de svar 
som gavs. För att komma i kontakt med respondenter skickades ett mejl ut till 
respektive förskolechef med information om vårt arbete (Bilaga B). I ett fall 
vidarebefordrade förskolechefen mejlet till sin personal där de som kunde tänka sig 
ställa upp svarade till oss. I de andra fallen godkände förskolechefen att studien kunde 
genomföras och gav oss tips på specifika avdelningar vi kunde ta vidare kontakt med. 
Slutligen deltog sex kvinnliga förskollärare och sex barnskötare.  
 
5.2.1 Beskrivning av respondenter 

Nedan presenteras samtliga respondenter med deras fiktiva namn.  
 
Tabell 1: Intervjuad personal 
Respondent: Yrkesroll: Kommun: 
Stina Barnskötare Stor kommun 
Karin Barnskötare Liten kommun 
Svea Barnskötare Liten kommun 
Lisa Barnskötare Liten kommun 
Mia Barnskötare Liten kommun 
Clara Barnskötare Liten kommun 
Ida Förskollärare Stor kommun 
Rut Förskollärare Liten kommun 
Madde Förskollärare Stor kommun 
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Kajsa Förskollärare Stor kommun 
Tina Förskollärare Stor kommun 
Annelie Förskollärare Stor kommun 
 
5.3 Genomförande 
 
Vi valde att dela upp de tolv intervjuerna och genomföra sex intervjuer var. Detta dels 
för att det är tidssparande men även för att skapa så normala förutsättningar som möjligt 
för respondenten. Denscombe (2009) nämner även att en intervju mellan bara två 
individer en enklast att planera.  
 
Till de personer som deltog i studien skickades intervjufrågorna i förväg (Bilaga B). Det 
var något som vi hade planerat men vi märkte även att det fanns en efterfrågan från 
deltagarna om det. Väl på plats informerades respondenterna ytterligare om vår studies 
syfte och vi frågade även om de godkände att vi spelade in samtalet. Detta sågs inte som 
något problem i någon intervju. Intervjuerna spelades in av den anledningen att vi i lugn 
och ro skulle kunna bearbeta materialet senare och på så vis minska risken för bortfall 
av viktiga delar. Det här lyfter Denscombe (2009) då det förklaras att man med hjälp av 
ljudupptagning ökar chansen för att få en mer fullständig intervju. Till intervjuerna hade 
vi båda med oss samma frågepapper som vi tidigare skickat ut till deltagarna men 
utöver de frågorna ställdes ytterligare följdfrågor. Längden på intervjuerna varierade 
mellan femton till fyrtio minuter.  
 
Efter varje intervju transkriberades all empiri ordagrantinnan vi delgav varandra det 
transkriberade materialet. Våra intervjusvar sorterades först upp i två grupper, 
barnskötarnas svar och förskollärarnas svar utifrån våra huvudfrågor. Det här gjordes 
medvetet för att kunna konstatera om svaren skiljde sig åt. Sedan delades svaren upp i 
två nya grupper, denna gång med fokus på att se likheter och skillnader mellan 
kommunerna utifrån våra huvudfrågor. Då vi inte kunde se några större skillnader 
mellan utbildningsgrupperna och kommunerna, valde vi att rikta vårt fokus på: hur 
personalens upplevelser ser ut, hur de strategier ser ut och hur deras stöd och resurser 
ser ut. Vi valde dock att under hela resultatet redogöra för de skillnader som kunnat 
synliggöras mellan utbildningsgrupper och kommuner.  
 
Vi valde att inte presentera de svar som inte var relevant för vårt arbete. I resultatet 
hittades olika teman som vi använde för att ytterligare analysera vår data. En del av 
resultatet kunde tydligt kopplas samman med teorin. Inkluderingsperspektivet blev 
därför ett analysverktyg i resultatkapitlet.  
 
5.4 Forskningsetiska överväganden 
 
Gällande de forskningsetiska övervägandena är det en rad aspekter en forskare bör ta 
hänsyn till. Vetenskapsrådet (2002) framskriver fyra olika individskyddskrav som ska 
tas hänsyn till vid forskning. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att uppfylla informationskravet valde vi 
att mejla ut information angående syftet och upplägget av vår studie och intervjun. När 
vi sedan träffades upprepade vi detta för deltagaren för att ge en tydlig bild av vårt 
arbete och dess syfte. Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att de 
tänka deltagarna alltid har rätt att ta beslut om de vill delta. Det här tog vi hänsyn till 
genom att först och främst ställa frågan om de ville delta följt av att göra de medvetna 
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om att de alltid har rätt att dra sig ur. Även denna information skickades först ut via 
mejl men sedan upprepade vi den i samband med ytterligare kontakt. Det tredje kravet 
innebär att personen som deltar alltid kommer förbli anonym (Vetenskapsrådet, 2002). 
Vi poängterade innan intervjun att respondenten skulle förbi anonym under hela arbetet. 
Vi förmedlade också att obehöriga inte skulle kunna ta del av det inspelade materialet 
och att vi i resultatet skulle använda oss av fiktiva namn. Det skulle med andra ord inte 
kunna gå att spåra vem som säger vad. Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram att det sista 
kravet, nyttjandekravet, innebär att den insamlade data enbart kommer att användas till 
det överenskomna ändamålet. Detta tog vi hänsyn till genom att slutligen poängtera att 
den insamlade data enbart skulle användas till vårt arbete (a.a.).  
 
5.5 Metodkritik 
 
I samband med intervjuerna fick respondenterna godkänna att samtalet spelades in. 
Tack vare detta kunde vi under intervjun fokusera på samtalet och ställa följdfrågor 
istället för att dokumentera det som sas. Efter intervjun kunde vi gå tillbaka till 
ljudinspelningen för att säkerställa det som framgick. På så viss ökade studiens 
tillförlitlighet.  
 
Då vi mestadels använde oss av öppna frågor gav vi deltagarna ett stort utrymme att 
svara fritt. Patel och Davidsson (2011) lyfter fram att öppna frågor ingår i formen 
ostrukturerad intervju och att de frågor som formuleras med begränsade svar är helt 
strukturerade. Vi hade en vision att ställa öppna frågor till deltagarna för att få så 
utförliga svar som möjligt men i analysen upptäckte vi att många av de följdfrågor som 
ställdes var strukturerade. Det här kan ha medfört att respondenten i vissa situationen 
upplevde att det fanns ett väntat svar på frågan. Gällande intervjufrågorna har vi i 
efterhand även diskuterat om utskicken av frågorna till deltagarna kan ha påverkat 
svaren som vi fick.  
 
En annan aspekt som man bör ta hänsyn till är att det i samband med intervju alltid finns 
en risk att vi som intervjuare påverkar respondentens svar. Lantz (2011) kallar det för 
intervjuar-effekten och förklarar att intervjuaren genom sitt tonfall och kroppsspråk kan 
styra respondentens svar. Om detta har skett är det ingenting vi gjort medvetet.  
 
Det är däremot inte bara fördelar med vårt val av metod. Det som kan anses som 
negativt med intervjuer kan enligt Denscombe (2009) vara att det är tidskrävande och 
kostsamt att åka runt. Däremot nämner Lantz (2011) att det ibland är nödvändigt att 
besöka respondenten. Om det är komplicerade och känsliga frågor som ska ställas ses 
det som en fördel att genomföra intervjun på en plats där respondenten känner sig 
bekväm.  
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6 Resultat och analys 
 
I det här kapitlet kommer vi att skriva fram delar av de svar vi fått från våra intervjuer. 
Efter att ha bearbetat det insamlade materialet kunde vi framställa tre olika kategorier. 
Dessa kategorier är tätt sammankopplade med arbetets huvudfrågor. Under varje 
kategori har olika teman framskrivits. Skillnader och likheter mellan personalkategorier 
och kommuner kommer att redogöras i den mån vi funnit.För att tydliggöra och styrka 
resultatet kommer vi att koppla samman de olika teman med citat som sagts i samband 
med intervjuerna. Vi kommer att använda inkluderingsperspektivet som analysverktyg i 
det här kapitlet.   
 
6.1 Erfarenheter ochupplevelser kring barn i behov av särskilt 
stöd 
 
Vid intervjuerna framgick det att respondenterna har olika erfarenheter av att arbeta 
med barn i behov av särskilt stöd. Vad arbetet med barn i behov av särskilt stöd innebar 
skiljde sig lite åt mellan respondenterna.Under denna kategori kunde vi inte redovisa 
någon skillnad mellan kommunerna eftersom någon sådan inte framgick. De teman som 
vi kunnat urskilja av de insamlade materialet är förskollärare respektive barnskötares 
erfarenheter och upplevelser.  
 
6.1.1 Förskollärarnas erfarenheter 

 
Hälften av de tillfrågade förskollärarna svarade att barn i behov av särskilt stöd 
förekommer i varje barngrupp men att problemen varierar.Respondent Kajsa svarade: 
”Man stöter ju på det mer eller mindre i vilken barngrupp man än har. Med jämna 
mellanrum stöter man på barn som är i behov av lite extra stöd”Även Annelie svarade: 
”I nästan varje barngrupp men sen är det storleken på behov som varierar”.  

 
Resterande förskollärare svarade att de vid några tillfällen kommit i kontakt med barn 
som är i behov av särskilt stöd, då med både uttalad och outtalad diagnos. 
 

När man jobbar i en barngrupp så finns det alltid något eller några 
barn som man tänker lite extra på. Sen är min erfarenhet att diagnoser 
inte ställs så tidigt utan att man jobbar utefter misstankar och oro kring 
barnet. Sen möter man såklart barn som har särskilda behov som 
aldrig får en diagnos (Rut). 

 
Det framgick tydligt att alla förskollärare hade någon form av erfarenhet gällande 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Olika exempel på vad barn i behov av särskilt 
stöd kunde innebära varierade allt från diagnos till inte diagnos men att behovet av stöd 
alltid fanns hos något barn. 
 
6.1.2 Barnskötarnas erfarenheter 

 
När det gäller barnskötarna var det mer preciserade svar så som mångkulturalitet, 
benämning på olika diagnoser, gråzonsbarn men även barn med språkliga problem. Så 
här svarade Stina: ”Jag har mycket erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd så som 
flyktingbarn som varit med om mycket jobbigt som krig och så”. 
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Även några av barnskötarna ansåg precis som förskollärarna att man mer eller mindre 
kommer i kontakt med barn i behov av stöd i alla barngrupper. En barnskötare svarade:  
 

Alltid kommit i kontakt med det mer eller mindre. Det finns de barn 
som har en diagnos men sen finns de ju gråzonsbarn, rätt många. Då 
kan man ofta uppleva att man kanske behöver ge lite extra stöd under 
en viss period (Mia). 
 

Många svar kring erfarenheter framkom och gemensamt för alla deltagare var att de har 
någon form av erfarenhet kring att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.  
 
6.1.3 Upplevelser 

 
Angående deltagarnas upplevelser kring att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 
framkom detliknande svar. Alla barnskötare och förskollärare ansåg att arbetet var 
spännande och givande. Förklaringar som intressant, roligt och energigivande 
upprepades vid flera tillfällen. Tina svarade: ”Jag tycket att det är jätteintressant. Jag 
lär mig så mycket, personligen, som jag sedan kan ta med mig till andra barn 
också.”Lisa svarade liknande: ”Jätteroligt och det ger en väldigt mycket. Härligt med 
sådan respons tillbaka som gör att man får en liten kick. Man blir så glad när de 
lyckas”. Även Karin förmedlade positiva upplevelser: ”Jag tycker att det är spännande 
och utmanade samtidigt som det är givande när man ser framgångar”. 
 
Detta är bara några av alla de positiva kommentarer som framkom under intervjuerna 
gällande respondenternas upplevelser. Samtliga barnskötare och förskollärare ansåg att 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd var glädjefyllt.  
 
En skillnad vi konstaterade mellan barnskötarna och förskollärarna var att förskollärarna 
inte bara nämnde positiva upplevelser kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd, de 
nämnde även negativa upplevelser. Svar som intensivt och energikrävande förekom. 
Madde förklarade:”Jag tycker att det är väldigt givande men också utmanande. Man får 
tänka om och ändra strategier ganska ofta. Man behöver vara ett helt arbetslag som 
kan hjälpas åt”. Även Annelie nämnde negativa upplevelser: 

 
Sen finns det ju en nackdel med, nackdelen är ju att jag oftast får träna 
extra med ett barn. Jag är ju anställd förskollärare och inte 
personligassistent men ibland känns det som om att jag arbetar som en 
personligassistent. Man får en känsla av att inte räcka till, till de andra 
barnen. Det läggs mycket arbete runt omkring barnen med behov av 
särskilt stöd men de andra 16 som jag ansvara för då? (Annelie).  

 
Det visade sig alltså att arbetet med barn i behov av särskilt stöd inte bara är ett givande 
utan också krävande arbete.  
 
Sammanfattningsvis hade alla deltagare erfarenheter och positiva upplevelser i samband 
med arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Små skillnader utgjordes mellan 
grupperna förskollärare och barnskötare men likheterna var desto fler. Vi kunde inte 
konstatera någon skillnad i svaren beroende på om respondenten arbetade i en stor eller 
liten kommun.  
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6.2 Strategier för arbetet med barn i behov av särskilt stöd 
 
Vid intervjuerna synliggjordes en mängd olika strategier som personalen inom 
förskolans verksamhet använder sig av för att skapa ett inkluderande klimat för alla 
barn. I det här temat kunde några skillnader mellan utbildningsgrupper tydliggöras. 
Däremot kunde inga skillnader mellan kommunerna synliggöras.  
 
6.2.1 Anpassning av verksamhetens miljö 

 
En strategi som lyftes vid intervjuernamed både förskollärare och barnskötare var 
miljöns utformning. Anpassning av miljön kan tillexempel innefatta att barnet får gå in 
och ut först för att slippa konflikter i tamburen för att skapa ett lugn i gruppen. Det 
framkom att genom att anpassa miljön kan personalen underlätta barnens deltagande i 
verksamheten. Karin förklarade:”Vi försöker att anpassa miljön så att alla ska kunna 
delta. Undvika vissa situationer och underlätta för de som har det lite svårare” och så 
här svarade Ida: ”En strategi för oss är t.ex. att få gå in och ut först för att slippa 
konflikter i tamburen eller att man behåller samma matplats. Små saker kan göra 
skillnad”. Även Svea belyste vikten av miljön: ”Vi tänker mycket på miljön så att den 
är rätt utformad” Samtliga ansåg att anpassning av miljön var en påverkande faktor för 
att verksamheten skulle kunna erbjuda en inkluderande miljö för alla barn.  
 
6.2.2 Anpassning av aktiviteter 

 
Förutom miljöns utformning lyftes även anpassning av aktiviteter som en strategi för att 
skapa en inkluderande miljö. Majoriteten av respondenternamenade på att aktiviteterna 
bör utformas på ett sätt så att alla barn kan delta. Respondenterna poängterade också 
vikten av att barnen erbjuds en valmöjlighet om att delta i aktiviteterna.  Rut förklarade 
att: ”Istället för att alla ska göra en aktivitet så erbjuder vi istället barnen att delta och 
så får de som vill vara med, och inte att alla måste tvingas göra en viss aktivitet”.Det 
framkom att med så lätta åtgärder som att låta barnen välja sitt deltagande själva var en 
strategi för en fungerande verksamhet.  

 
6.2.3 Mindre barngrupper 

 
Uppdelning av barngruppen visade sig också vara en strategi som användes av många 
respondenter. De ansåg att mindre grupper bidrog till att man lättare kunde se alla barn 
och finnas tillgänglig. Det här ansågs inte bara gynna barnen utan även personalen.  
 

En strategi vi har nu är att dela barnen i mindre grupper. Då får man 
ett mindre antal barn som man jobbar med. Det blir lättare att se varje 
barn om man har mindre grupper(Clara).  

 
Även Annelie använde sig av denna strategi hon svarade: Det krävs att man 
delar hela gruppen i smågrupper. Det gynnar alla barn och pedagoger. Alla 
får ut mer av det” Respondenterna ansåg alltså att uppdelning av 
barngrupperna var en givande strategi för att verka för en förskola för alla. 
Alla gav inte en tydlig bild av hur de delade upp grupperna men samtliga 
nämnde uppdelning som en strategi för sin verksamhet.  
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6.2.4 Personalens förhållningssätt 

 
Utöver strategier som anpassning av miljö och aktiviteter framkom det även att 
personalens förhållningssätt var en strategi. Respondenterna menade på att deras 
inställning och närvaro kunde göra skillnad. Faktorer som nämndes var bland annat att 
vara positiv, närvarande, lyhörd och se varje individ i gruppen. Mia sa bland annat:”Det 
är viktigt att visa att man ser alla och att vi anpassar verksamheten så att alla barn kan 
lyckas på ett eller annat vis”. Stina belyste vikten av att vara sig själv: ”Att vara den 
jag är och alltid vara positiv mot alla barn. Göra så gott jag kan och alltid vara en 
hjälpande hand”. Annelie hävdade att vi bör lyssna på barnen: ”Försöker vara 
närvarande hela tiden och se alla barn. Jag tycker det är viktigt att lyssna på barnen. 
Både förskollärarna och barnskötarna tyckte att de personligen hade påverkande 
faktorer för att alla barn ska känna sig inkluderande i förskolan.  
 
6.2.5 Samverkan med hemmet 

 
Samtliga respondenter ansåg att kontakten mellan förskolan och hemmet var 
betydelsefull men att den fungerade mycket olika. Till skillnad från barnskötarna ansåg 
förskollärarna framförallt att hur personalen valde att yttra sig till vårdnadshavarna hade 
påverkan på hur pass bra kontakten blev.  
 
Gemensamt för alla svar som gavs gällande samverkan med hemmet, visade det sig vara 
oerhört viktigt att kontakten mellan förskola och hem fungerade. Det gäller för samtliga 
barn som vistas i förskolan. De visade sig ävenvara betydande att vårdnadshavarnas 
tankar och åsikter synliggörs, för att hela verksamheten ska fungera. Svea menade på: 
”Jag tycker att kontakten med vårdnadshavarna är viktig, vi behöver deras tankar och 
åsikter”.  
 
Bara genom samtal i tamburen på morgonen kan personalen vinna vårdnadshavarnas 
förtroende och därigenom stödja barnet genom hela dagen. Madde svarade:”Kontakten 
med vårdnadshavarna är väldigt viktig. Med hjälp av den kan vi få en helhetssyn på 
barnet”. Samtliga respondenter tyckte att kontakten var viktig och det framkom olika 
strategier för hur man kunde närma sig vårdnadshavarna för att knyta goda kontakter.  
 
Trots att kontakten med vårdnadshavarna anses vara oerhört viktigt så kan den i 
samband med barn i behov av särskilt stöd fungerar väldigt olika. Majoriteten ansåg att 
det både kunde vara lätt och svårt att möta vårdnadshavarna. Svea styrkte detta och 
svarade:”Det varierar väldigt mycket hur kontakten med vårdnadshavarna ser ut”. 
 
Till skillnad från de som ansåg att kontakten varierade upplevde en av respondenterna 
att kontakten med vårdnadshavarna alltid var svår. Det här var Tina och hon sa: ”Det är 
inte lätt att få med föräldrarna, det beror helt och hållet på i vilken fas föräldrarna är 
i”.  
 
Vilken fas vårdnadshavarna befinner sig i var det många av respondenterna som ansåg 
ligga till grund för hur samarbetet med vårdnadshavarna fungerade. Rut menade på att: 
Det beror helt och håller på hur långt föräldrarna har kommit i sina misstankar”. 
Respondenterna nämner olika faser så som förnekelsefasen, sorgearbete och 
samtyckesfasen. Befann de sig i samtyckesfasen så upplevdes ofta samma sak hemma 
som på förskolan. Däremot om vårdnadshavarna befann sig i förnekelsefasen eller i sorg 
blev det mycket svårare att samarbeta med dem. Så här förklarade Ida: ”Om de är 
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medvetna om problemet och tycker att det är självklart är det mycket lättare. Är 
föräldrarna i sorgearbetet är det mycket svårare”. 
 
Utöver vårdnadshavarnas fas ansåg samtliga förskollärare att hur de lägger fram sin 
misstanke om barnet hade påverkan på hur vårdnadshavarna bemötte personalen 
tillbaka.  Med andra ord är personalens sätt att yttra sig viktigt då barn i behov av 
särskilt stöd är ett känsligt ämne för många vårdnadshavare. Vill man vinna deras 
förtroende måste man välja orden rätt. Kajsa och Ida var två av dem som belyste det 
här: ”När det är ganska nytt kan det vara väldigt jobbigt för föräldrarna. Det handlar 
om hur vi lägger fram det” (Kajsa),”Det är väldigt viktigt att man lägger fram det på 
rätt sätt. Man får vara tydlig och enkel när man förklarar men även försiktig och 
ödmjuk i sitt yttrande” (Ida).  
 
Sammanfattningsvis visade resultatet att samtliga använde sig av liknande strategier. 
Majoriteten poängterade att alla barn ska kunna delta samt att pedagogernas inställning 
är ett betydelsefullt verktyg. Respondenternas svar kan kopplas samman med 
inkluderingsperspektivet där det belyser att förskolan ska vara en plats för alla där alla 
barn har rätt att delta. Även våra respondenters insyn i miljöns betydelse för ett 
inkluderande klimat kan kopplas till det inkluderande perspektivet genom att de 
anpassar miljön ut efter alla barns behov. Respondenter ansåg även att samverkan 
mellan förskola och hem är av största prioritet kring alla barn. Däremot framkom det 
vissa svårigheter gällande denna kontakt. Den skillnad vi kunde se mellan förskollärare 
och barnskötare var att förskollärarna var mer medvetna om sin egen roll. 
 
6.3 Stöd och resurser 
 
Angående stöd och resurser framkom det skilda åsikter bland respondenterna beroende 
på vilken kommun de tillhörde. Den största skillnaden som framgick var kring frågan 
om de får den hjälp de anser sig behöva. Däremot kunde vi inte konstatera 
någonskillnad mellan barnskötarna och förskollärarna. 
 
6.3.1 Faktorer som påverkar tillgång till stöd 

 
Generellt ansåg respondenterna att stödet i verksamheten brast och att de sällan fick de 
resurser som de behövde för att tillgodose och hjälpa de barn i behov av särskilt stöd. 
Ida förtydligade: ”Jag anser att vi inte får den hjälp vi behöver, vi får ofta skrika efter 
hjälpen för att få någon”. 
 
Det framkom även att några respondenter hade en positiv inställning till stöd och 
resurser. Gemensamt för alla dessa var att de var verksamma i den stora kommunen. 
Dock ansåg samtliga att stödet alltid kan bli bättre och att deras personliga engagemang 
hade stor påverkan på vilket stöd de fick.   
 

Bara man har en bra kontakt med sin chef. Oftast utifrån den ekonomi 
och de resurser som finns får man nog ganska mycket hjälp. Sen kan 
man ju alltid få mer, man ska väl aldrig vara riktigt nöjd med det 
(Kajsa).  

 
Oavsett om respondenterna upplevde att stödet var tillräckligt ansåg de alla att stödet 
alltid kan utvecklas och förbättras.  
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Ett gemensamt mönster vi upptäckte var att vilken kommun respondenterna arbetade i 
var avgörande för deras åsikter. Samtliga i småkommuner ansåg bestämt att de inte fick 
det stöd de behövde och att ekonomin var den stora orsaken. Karin och Mia var två av 
dem som styrkte det här: ”Ja jag tycker det är svårt att få den hjälp vi behöver. Man får 
ofta kämpa för att få resurser, vilket beror på ekonomin” (Karin), ”Nej man får ju inte 
det. Hade gärna önskat mer kurser och hjälp men det är ju ont om pengar” (Mia). 
 
6.3.2 Typ av stöd 

 
I frågan gällande vilken typ av stöd respondenterna kunde få så framgick det att hjälp 
ifrån en specialpedagog var det vanligaste. Madde var den som ansåg att de fick 
tillräckligt med stöd genom en bra specialpedagog som de anlitade. Hon sa:”Ja vi får 
mycket stöd och hjälp för vi har hittat en väldigt bra specialpedagog som vi hyr in”. 
 
I ett annat fall var chefen ett stort stöd då hon själv kom ut i verksamheten och såg 
situationen med egna ögon. Kajsa svarade:”Vår chef kommer ut och hälsar på och ser 
med egna ögon. Det ger oss mer kött på benen”. 
 
Det framkom även att en av förskolorna hade tillgång till en slags stödgrupp där en 
representant från varje avdelning, förskolechef och specialpedagog samlades för att 
diskuterar barngrupperna med fokus på de i behov av särskilt stöd.  Det här styrkte 
Annelie:”Vi har ju vårt team som träffas en gång i månaden och där får man mycket 
information och stöd. Där kan man byta lite erfarenheter med varandra också”. 
 
6.3.3 Diagnos 

 
Det märktes tydligt att en påverkande faktor till att respondenterna upplevde att stödet 
brast var att det oftast krävdes att ett barn hade en diagnos för att mer resurser skulle bli 
tillgängligt. Det här diskuterade Svea:”Oftast krävs det en diagnos för att vi ska få mer 
hjälp. De tänker inte alltid att det är ett problem utan en diagnos”  
 
Det här blir problematiskt då nästintill allarespondenter upplever att det är ovanligt att 
en diagnos sätts under förskoletiden. Däremot fanns det delade åsikter gällande om det 
är positivt eller negativt att sätta en diagnos. Många ansåg att det kan vara riskfyllt att 
sätta en diagnos på barnet i tidigålder då problemet kunde ha många orsaker. Clara 
hävdade att:”En fördel för barnen är att de inte för snabbt får en stämpel på sig”. Även 
Tina belyste problematiken med att ställa en diagnos: 

 
När de är små är det så lätt att det är många infallsvinklar som kan 
spela in. Men när man vuxit färdigt så är det nog lättare att se vad det 
egentligen är för något problem. Vissa saker kan ju till och med 
försvinna eller förbättras(Tina).  
 

Respondenterna ansåg sig dock vara experter på att se och ana i god tid när ett barn 
visar tendenser till svårigheter. Det här gör att de på bästa sätt kunde hjälpa barnet med 
de förutsättnings som finns men att det självfallet hade varit lättare med mer resurser. 
Det här kom från Ida som sa:”Vi i förskolan är specialister på att få det att fungera. Vi 
tycker om barn och vill att alla ska bli trygga och trivas så då ser vi alltid till att det blir 
bra”. 
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Konsekvensen av detta visade sig dock att många av respondenterna upplevde en känsla 
av otillräcklighet och att de inte kunde uppfylla kravet en förskola för alla. De tyckte då 
att arbetet med barn i behov av särskilt stöd blev svårare att utföra om diagnos 
saknades.  Stina svarade:”Jag tycker det svåraste är att man känner sig otillräcklig och 
att tiden inte räcker till. Man skulle vilja ha mer tid till alla barn och kunna göra det 
extra som inte hinns med”. 
 
Sammanfattningsvis kunde vi inte konstatera några tydliga skillnader mellan 
förskollärare och barnskötarnas svar. Däremot syntes tydliga skillnader mellan 
kommunerna. De som var verksamma i de små kommunerna ansåg att ekonomin var 
den grundläggande faktorn till att stödet brast. De som arbetade i den större kommunen 
ansåg att hur mycket stöd de fick handlade om personalens engagemang. Det vi kunde 
konstatera var att samtliga förskolor verkade för en förskola för alla. De jobbade allihop 
utefter inkluderingsperspektivet, att alla barn oavsett behov ska inkluderas i förskolan. 
De vill tillgodose alla barns behov och anpassa verksamheten efter hela barngruppen. 
Respondenterna ansåg dock att det här blir näst intill omöjlig när resurserna och stödet 
inte räcker till.  
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7 Diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att koppla samman resultat med bakgrund samt lyfta våra egna 
upptäckter som framkommit under arbetets gång. Vi kommer här att presentera olika 
slutsatser som vi funnit betydande att diskutera utifrån samtliga kapitel ovan. 
 
7.1 Arbetet mot en förskola för alla 
 
Genomgående i vårt resultat går det att tyda att alla respondenter vill verka för en 
förskola för alla. Den positiva inställningen är något som samtliga respondenter under 
våra intervjuer lyfter fram. Att personalen i förskolan har en positiv inställning till en 
inkluderande förskolan kommer inte som en större nyhet då Chiner och Cardona (2013) 
tidigare visat på att förskollärarna tillhör den lärargrupp som är mest positiva till en 
inkluderande miljö. Respondenterna i våra intervjuer var alla beredda att anpassa och 
utforma verksamheten med ett mål i sikte, att alla ska få känna sig inkluderade. De vill 
alla leva upp till de mål och kriterier som framskrivs i läroplanen. I läroplanen 
(Skolverket, 2010) framgår det tydligt att verksamheten ska utformas så att den passar 
alla. Skollagen (2010:800) som tidigare nämns i bakgrunden styrker en förskola för alla. 
Vi kan dra slutsatsen att personalens positiva inställning till inkludering är tätt 
sammankopplade till läroplanens intentioner eftersom det av personalen krävs att du 
följer läroplanen. Om annorlunda svar framkommit hade vi ställt oss väldigt frågande 
eftersom det hade motsagt läroplanen.  
 
Respondenternas sätt att se på en förskola för alla kan vi koppla samman med 
specialpedagogikens kritiska perspektiv. Synen på skolan ur det kritiska perspektivet ses 
som en plats där barn oavsett villkor skall inkluderas liksom respondenterna påpekar att 
förskolan ska erbjuda en inkluderande miljö för alla. Vi, liksom vår teori, förespråkar 
denna typ av arbetssätt; att verka för att samtliga barn ska känna delaktighet oavsett 
förutsättningar.  
 
Problematiken gällande en förskola för alla blir att resurserna och stödet personalen får 
inte räcker till för att kunna uppfylla det här. Att resurser och stöd upplevs som 
bristande har inte bara framkommit i vår studie utan även i tidigare forskning i andra 
länder. Gebbie, Ceglowski, Taylor och Mielse (2012) har dokumenteratatt det råder 
brister gällande kompetensutvecklingen i sin studies resultat. Det vi ställer oss frågande 
till är varför personalen i förskolan inte får de resurser som de anser sig behöva. En 
konsekvens av detta blir att personalen i förskolan utan stöd och resurser får det mycket 
svårt att uppfylla målet en förskola för alla. Utifrån våra erfarenheter har vi kunnat se att 
personalen i förskolan drabbats av stress och obehag när de inte kunnat uppfylla målen i 
läroplanen. Därför anser vi att det borde göras något åt det här så att stöd och resurser 
blir mer tillgängligt för personalen.  
 

7.2 Dilemmat med en förskola för alla 
 
Ett dilemma med en förskola för alla som uppdagats i samband med vår studie är att det 
ofta krävs en diagnos på barnet för att resurser ska tillsättas. Vår erfarenhet tillsammans 
med respondenterna är att det är ovanligt att diagnos sätt under den tiden barnet vistas i 
förskolan. Det här är något som kan diskuteras ur specialpedagogikens 
dilemmaperspektiv. De barn som är i behov av särskilt stöd men som står utan diagnos 
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riskerar att på grund av bland annat ekonomiska skäl att inte få sina behov och 
förutsättningar tillgodo sedda.Bör då inte diagnos ställas tidigare? 
 
Att inte sätta diagnos kan ses som både negativt men också positivt då barn med en 
förtidig diagnos riskerar att få en stämpel och drabbas av utanförskap. Tidigare 
forskning poängterar attdebarn som är i behov av extra hjälp ofta känner sig obekväma 
bland andra barn då de utpekas i gruppen (Lalvani, 2013). Respondenterna från 
intervjuerna styrker det här då de ansåg att diagnos var riskfyllt eftersom ett problem 
kan försvinna med åldern. Vi håller med om att det är positivt att diagnoser inte ställs 
för tidigt med tanke på denna risk. Vi anserdock att det är förbryllande att resurser och 
stöd inte tillgodoses utan diagnos då vi av erfarenheter vet att detta påverkar både 
personalen och hela barngruppen.  
 
Under vårt stycke tidigare forskning hävdar Sandberg och Norlin (2009) att barn med 
funktionsnedsättning och en diagnos garanterat får den hjälp de behöver. Deras 
forskning styrks av våra erfarenheter, liksom många av våra respondenters svar. Den 
stora frågan blir då, hur går vi tillväga för att hjälpa resterande barn som står utan 
diagnos? 
 
7.3 Strategier för en förskola för alla 
 
Arbetet med barn i behov av särskilt stöd kräver extra stöd och resurser, men eftersom 
det från våra intervjuer framgår att deti många fall saknas, så krävs det av personalen  
på egen hand skapar strategier som fungerar. De behöver själva komma på olika 
tillvägagångssätt för att kunna uppfylla målet, en förskola för alla.  
 

Under vårt stycke tidigare forskning lyfter Rakap och Parlak‐Rakaps (2011) sin metod 

inbäddad instruktion vilket vi tolkar som att våra respondenter också använder sig av i 
verksamheten. Vår uppfattning är att metoden handlar om att personalen använder sig 
av sina egna erfarenheter för att underlätta vardagen för de barn som har det svårt. 
Strategier som nämndes var bland annat anpassning av både miljö och aktiviteter, så 
som att få gå ut och in sist eller att barnen delas in i mindre grupper. Det här är små 
strategier som kan göra stor skillnad i en barngrupp där stöd och resurser i samband 
med barn i behov av särskilt stöd brister.  
 
Av alla små strategier som används vill vi belysa vikten av en god kontakt med 
vårdnadshavarna som är en av de viktigaste. Detta styrks av både tidigare forskning och 
våra respondenter då de menar att bra kontakt med vårdnadshavarna är viktigt för att nå 
fram till barnet. Det som kan anses som problematiskt gällande det här är att det visat 
sig svårare än man kan tro att nå en god kontakt. Sandberg och Ottosson (2010) lyfter 
fram att en svårighet kan vara att vissa vårdnadshavare inte visar något intresse medan 
våra respondenter förklarar att vårdnadshavarnas fas har påverkan. Dock hävdar 
respondenterna att sättet de yttrar sig på gör skillnad. Vi anser att personalens sätt att 
yttra sig på inte enbart gör skillnad utan att det av personalen också krävs att det skapas 
goda relationer mellan förskola och hem redan från dag ett. Genom att skapa ömsesidig 
tillit och respekt tror vi att vårdnadshavarna själva finner trygghet i att öppna sig för 
personalen angående deras barn som är i behov av särskilt stöd.  
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7.4 Metoddiskussion 
 
Vårt syfte med denna studie var att undersöka personalens föreställningar och strategier 
gällande barn i behov av särskilt stöd. Med hjälp av metoden intervju anser vi att vi fick 
en tydlig bild av hur respondenterna ställde sig i förhållande till dessa frågeställningar. 
Om vi hade använt oss av enkät som metod tror vi att vi hade fått större kvantitet men 
sämre kvalité på svaren. Utifrån de svar vi tagit del av är vi väldigt positiva till att vi 
fick många idéer och konkreta exempel kring strategier eftersom det var något vi ville 
bidra med i denna studie.  
 
Då vi genomförde intervjuerna enskilt så har vi i efterhand funderat över om det kunde 
haft påverkan på resultatet.Vi gjorde dem enskilt både för att underlätta resorna och 
även för att vi skulle kunna få ett så naturligt samtal som möjligt. Det som kan 
påverkats av vårt val är att vi kan ha ställt olika följdfrågor beroende på respondenternas 
svar. Dock utfördes transkriberingen ordagrant efter intervjuerna där alla svar inklusive 
följdfrågorna skrevs ner och båda tog del av varandras efteråt. På så vis tror inte vi att 
det kan ha skett någon påverkan att vi valde att göra intervjuerna enskilt, eftersom att vi 
var noggranna med att delge varandra allt som framkommit efter våra besök på 
förskolorna. 
 
Vi anser att det har varit både givande och intressant att jämföra både kommuner och 
utbildningsgrupper i arbetet trots att få skillnader synliggjordes. På det sättet har vi 
kunnat undersöka olika föreställningar och förutsättning gällande barn i behov av 
särskilt stöd. Nu i efterhand har vi konstaterat att vårt val av kommuner kan ha haft en 
påverkan på resultatet. När vi valde kommuner bestämde vi oss för att göra tre 
intervjuer var i två olika små kommuner och tre var i en och samma stor kommun. Hade 
vi gjort om denna studie hade vi valt att ha en och samma liten kommun liksom vi hade 
en och samma stor kommun. Vi hade även sett till att antalet barnskötare och 
förskollärare hade fördelats jämt mellan den stora och lilla kommunen. Anledningen till 
att det här inte gick att genomföra under den här studien var för att vi inte fick tag på 
fler personer som vill ställa upp. Vi blev alltså begränsade men valde att genomföra 
studien med de som var intresserade. Dock är vi medvetna om att det hade blivit en mer 
sanningsenlig studie om vi hade ändrat till en liten respektive en stor kommun med lika 
många förskollärare respektive barnskötare.  
 
 
7.5 Vidare studier för en förskola för alla 
 
Om vi skulle utveckla denna studie hade vi valt att gå in mer på djupet. Detta genom att 
utöka vår undersökning från kommuner till län för att få en mer helhetsbild av hela 
Sverige. Vi hade även valt att inte enbart intervjua förskollärare och barnskötare utan 
även förskolechefer och politiker för att få en bild av hur de ser på våra frågeställningar. 
Det hade också varit intressant att intervjua specialpedagoger för att se hur de arbetar 
med barn i behov av särskilt stöd.Vi anser också att intervjuer med vårdnadshavarna 
hade varit givande för att synliggöra hur kontakten mellan hemmet och förskolan ser ut. 
Som metod hade vi lagt till observationer för att med egna ögon kunna se vilka 
strategier personalen använder sig av. Observationen kanske hade kunnat styrka svaren 
som framkommer i samband med intervjuerna. Avslutningsvis hade vi velat bringa 
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klarhet i vikten av att personalen får tillgång till mer utbildning gällande barn i behov av 
särskilt stöd.  
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Bilagor 
Bilaga A intervjufrågor 

 
- Kön/Ålder 
- När utbildade du dig till förskollärare/barnskötare?  
- Hur länge har du jobbat som förskollärare/barnskötare? 
- Hur ser dina erfarenheter ut kring att jobba med barn i behov utav särskilt stöd? 

 
- Hur upplever personalen att det är att arbeta med barn i behov av särskilt 

stöd?  
- Hur upplever du att det är att arbeta med barn i behov av särskilt stöd?  
- Följdfråga: varför, på vilket sätt, hur?  
- Upplever du att det är vanligt att barn får en diagnos under sin tid i förskolan? 
- Hur gör ni för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd utan en diagnos? 
- Hur ser kontakten ut med vårdnadshavarna? Upplever du att det är lätt eller svårt 

att möta dem gällande detta ämne?  
- Vad upplever du är svårast vad gäller arbetet med barn i behov av stöd?  

 
- Vilka strategier använder personalen för att skapa en inkluderande miljö? 
- Hur ser du på begreppen inkludering och integrering?  
- Vilka strategier använder du för att inkludera alla i er verksamhet?  
- Är kontakten med vårdnadshavarna viktig för att kunna inkludera alla barn i 

verksamheten?  
- Vad upplever du som svårast vad gäller att inkludera alla barn?  
- Anser du att ni får den hjälp och det stöd ni behöver för att jobba med barn i 

behov av särskilt stöd? Varför/varför inte? 
- Vilken typ av stöd får ni? 

 
 

Extra frågor 
 
Kan du berätta om en situation som fungerade bra, som givit dig positiva erfarenheter?      
- Vad var bra?    
- Varför var det bra? 
 
Kan du berätta om en situation som fungerade mindre bra? 
- Vad var inte bra?   
- Varför var det inte bra? 
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Bilaga B Mejl till förskolechefen och förskolan 
 
Hej! 
 
Våra namn är Maria Johansson och Sara Pihl och vi går sista året på 
förskollärarutbildningen i Kalmar. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete 
som handlar om hur personal inom förskolan upplever att arbeta med barn i behov av 
särskilt stöd. Vi undersöker också vilka strategier som finns för att inkludera barn i 
behov av särskilt stöd i förskolan.  
 
Vi är därför på jakt efter flera förskollärare och barnskötare med erfarenheter av att 
arbeta med barn i behov av särskilt stöd som kan ställa upp i en intervju. Vi undrar om 
det är okej för dig som förskolechef att en av oss kommer till …. och genomför några 
intervjuer under vecka 39-40?  
 
Om någon vill delta kommer ytterligare information att skickas till den personen.   
 
Tack på förhand! 
 
Maria och Sara 
 
 
Hej!  
 
Våra namn är Maria Johansson och Sara Pihl och vi går sista året på 
förskollärarutbildningen i Kalmar. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete 
som handlar om hur personal inom förskolan upplever att arbeta med barn i behov av 
särskilt stöd. Vi undersöker också vilka strategier som finns för att inkludera barn i 
behov av särskilt stöd i förskolan.  
 
Vi undrar om det är någon utav er som har någon form av erfarenhet av att arbeta med 
barn i behov av särskilt stöd och som kan tänka sig ställa upp på en intervju? Vi är 
intresserade av att intervjua både förskollärare och barnskötare. Om någon är intresserad 
av att ställa upp eller om ni undrar någonting meddela gärna oss så snart som möjligt. 
Ytterligare information om tid och intervjufrågor kommer att skickas till de som vill 
delta. Intervjuerna kommer att genomföras av en utav oss på er förskola.  
 
Tack på förhand! 
 
Maria och Sara 
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