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ABSTRAKT 
Studien beskriver pedagogers erfarenheter av sitt arbetssätt, sina möjligheter och 
utmaningar med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Genom en kvalitativ studie 
har fyra verksamma pedagoger intervjuats från olika förskolor i samma kommun. I 
resultatet framkommer det att de största utmaningar som påverkar pedagogernas 
arbetssätt negativt är ekonomiska resurser och förstora barngrupper i förskolan. Det 
resulterar i att pedagogernas möjligheter blir mer begränsade då de får utveckla 
verksamheten för barnen med hjälp av de material som finns tillgängligt på 
förskolan, istället för att köpa in ”rätt” material för att kunna stimulera barnens behov 
på ett mer rättvist sätt.  
 

Resultatet visar även hur pedagogerna beskriver miljöns betydelse för barn i behov 
av särskilt stöd. Hur miljön styr pedagogernas arbete för att tillgodose och stimulera 
alla barns behov, då miljön är till för alla barn. Det framkommer även hur 
pedagogerna beskriver vikten av en förberedande information som finns för att 
underlätta arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  
 

En slutsats av denna studie är att det skulle underlätta förskolans arbete med barn i 
behov av särskilt stöd om det fanns mer resurs för förskolan och om barngrupperna 
var mindre i jämförelse med personalstyrkan. Pedagogernas intryck av vad barnen 
får ut av verksamheten skulle förbättras och kännas mer meningsfullt. 

Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, förskolan. Arbetssätt, möjligheter, 
utmaningar 



4 

INNEHÅLL 
INNEHÅLL ....................................................................................................................... 4	

INTRODUKTION ............................................................................................................. 6	
BAKGRUND ..................................................................................................................... 7	

2.1 Barn i behov av särskilt stöd ................................................................................... 7	
2.2 Styrdokument .......................................................................................................... 8	

2.2.1 Skollagen ................................................................................................... 9	
2.2.2 Läroplanen ................................................................................................. 9	

2.3 Förskolans verksamhet ......................................................................................... 10	
2.3.1 Pedagogers arbetssätt, möjligheter och erfarenheter ............................... 11	

2.3.2 Utmaningar i arbetet ................................................................................ 14	
2.3.3 Verksamhetens fysiska och psykiska miljö ............................................. 15	

SYFTE ............................................................................................................................. 16	
METOD ........................................................................................................................... 17	

4.1 Val av metod ......................................................................................................... 17	
4.2 Datainsamling ....................................................................................................... 17	

4.3 Urval ..................................................................................................................... 17	
4.4 Genomförande ...................................................................................................... 18	
4.5 Bearbetning och redovisning av data .................................................................... 19	

4.6 Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet .......................................................... 20	
4.7 Etiska överväganden ............................................................................................. 20	

4.8 För- och nackdelar med min metod ...................................................................... 21	
RESULTAT ..................................................................................................................... 22	

5.1 Förskolans verksamhet ......................................................................................... 22	
5.1.1. Fysiska och psykiska miljön .................................................................. 23	

5.1.2. Sammanfattning ..................................................................................... 24	
5.2 Pedagogers arbetssätt, möjligheter och erfarenheter ............................................ 24	

5.2.1. Sammanfattning ..................................................................................... 26	
5.3 Utmaningar i arbetet ............................................................................................. 27	

5.3.1 Förberedelse och information ................................................................. 30	
5.3.2 Sammanfattning ...................................................................................... 34	

DISKUSSION ................................................................................................................. 36	
6.1 Förskolans verksamhet ......................................................................................... 36	

6.1.1 Arbetssätt, möjligheter och erfarenheter ................................................. 36	
6.1.2 Utmaningar i arbetet ................................................................................ 37	



5 

6.1.3 Fysiska och psykiska miljön ................................................................... 38	

6.2 Slutord ................................................................................................................... 38	
6.3 Förslag på fortsatt forskning ................................................................................. 38	

REFERENSLISTA .......................................................................................................... 40	
BILAGOR ......................................................................................................................... 1	
  

 

 

 

 

 

  



6 

INTRODUKTION 
Barn i behov av särskilt stöd är för mig ett brett begrepp som innefattar både barn 
med en diagnos och även de barn som av annan anledning har svårigheter med att 
klara av sin vardag. Det är många faktorer som påverkar om ett barn är i behov av 
särskilt stöd, med detta menar jag att det inte bara är de barn som har en diagnos som 
har rätt till att få särskilt stöd. Utan det är även de barn som är under utredning till en 
diagnos eller de barn som av något slag har svårigheter i sin vardag som har rätt till 
särskilt stöd i sin utveckling. Begreppet barn i behov av stöd innefattar alla barn, då 
alla barn är på ett eller annat sätt i behov av stöd under sin utveckling.  

 
Sandberg, m.fl. (2010) belyser begreppet barn i behov av särskilt stöd på följande 
vis: 

The study highlights that the term “children in need of special support” is partially socially 
constructed and is partially based on perceived child characteristics (Sandberg, m.fl., 
2010:43)  

Författarna menar att begreppet barn i behov av särskilt stöd, innebär ett socialt 
konstruerat perspektiv även hur det upplevs att barn ska vara enligt samhället. 
Författarna menar att begreppet socialt konstruerat är något som nutidens människor 
har konstruerat så det passar nutidens samhälle och utveckling. Alltså sådant som 
inte fanns förr utan det som vi människor kommer på och utvecklar. Exempelvis så 
var inte barn i behov av särskilt stöd ett lika relevant ämne förr i tiden, på senare tid 
har människor utvecklat en mer förståelse utav innebörden i begreppet och utvecklat 
arbetet mer utefter de nya kunskaperna (Sandberg, m.fl. 2010).  

 
Hwang och Nilsson (2011) skriver att begreppet barn i behov av särskilt stöd är till 
största delen de barn som på något sätt har ett funktionshinder. Vilket inte bara gäller 
de barn med synliga funktionshinder, utan även de barn som har ett osynligt 
funktionshinder, exempelvis dyslexi. Dyslexi är ett funktionshinder på insidan som 
inte syns eller utmärker sig speciellt mycket, förutom under läs- och 
skrivundervisning (a.a.).  
 

Funktionsnedsättning eller svårigheter i vardagen är två faktorer som visar att det 
inte bara är barn med en diagnos som behöver stöd och stimulans för att utvecklas i 
sin utveckling, detta är något som läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 
uttrycker: 

Arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av 
olika slag (Skolverket, 2010, s.11) 

Det förefaller intressant att undersöka hur dessa faktorer förekommer i förskolornas 
verksamhet. Även vad begreppet barn i behov av särskilt stöd innebär och hur 
verksamheten arbetar med dessa barn.  
Det är också intressant vilka utmaningar som kan förekomma under pedagogernas 
arbete med barn i behov av särskilt stöd. Vissa barn får inte det stöd som deras 
särskilda behov kräver på grund av exempelvis kunskapsbrist hos pedagogerna, 
ekonomiska resurser, personalbrist. 
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BAKGRUND 
Under bakgrunden sammanställs tidigare forskningar som präglas av både nya och 
äldre upplagor av litteraturer. Det förekommer även olika upplagor av studier. 
Inledningsvis bearbetas begreppet funktionshinder och barn i behov av särskilt stöd. 
Vidare beskrivs var skollagen och läroplanen säger om barn i behov av särskilt stöd, 
följt av några exempel på vad begreppet barn i behov av särskilt stöd innebär i 
förskolans verksamhet. I sista avsnittet behandlas det hur miljön kan påverka arbetet. 

2.1 Barn i behov av särskilt stöd 
Enligt Hwang och Nilsson (2011) har alla barn rätt till särskilt stöd för att kunna 
tillfredsställa sina behov. Förskolan har en skyldighet i att ta emot alla barn oavsett 
om de är i behov av särskilt stöd eller inte.  
Begreppet barn i behov av särskilt stöd förknippas oftast med de barn som har något 
slags funktionshinder. Författarna beskriver då ett funktionshinder på följande sätt: 

Ett funktionshinder är en skada eller sjukdom i kroppen som hindrar en person från att göra 
vissa saker på samma sätt som andra människor (Hwang & Nilsson, 2011:248).  

Författarna talar även om att begreppet funktionshinder inte bara innefattar de barn 
som sitter i rullstol eller har ett synligt funktionshinder, utan även de barn som har ett 
funktionshinder inombords, exempelvis dyslexi. Därför gäller det att ta till sig de 
signaler från barnen som kan förknippas med olika diagnoser på största allvar för att 
upptäcka funktionshindret i så tidig ålder som möjligt. Detta för att barnen ska kunna 
få det stöd som dess funktionshinder kräver i så tidig ålder som möjligt. 
Författarna beskriver även hur pass allvarligt ett funktionshinder är för dessa barn. 
Det handlar om hur mycket hjälp och stöd det finns i barnens omgivning, exempelvis 
om ett barn med en hörselnedsättning hamnar i en barngrupp med endast hörande 
och som inte kan teckenspråk, skapas det svårigheter för barnet med 
hörselnedsättning. Det blir då svårare att få barnen att kommunicera med varandra på 
ett begripligt sätt. Hwang och Nilsson (2011) anser att det är bättre att barnet med 
hörselnedsättning hamnar i en barngrupp där det finns andra barn med samma 
funktionshinder. Där barnen kommer kunna kommunicera på ett mer likvärdigt sätt 
(a.a.). 
 

Hwang och Nilsson (2011) talade om barns rätt till stöd i sin utveckling. 
Utbildningsdepartementet (2010) tar även dem upp barnens rätt till stöd genom 
utveckling. De menar på att alla ska få en möjlighet att kunna utvecklas så långt som 
möjligt. Det är då viktigt att erbjuda barnen det stöd som det individuella barnet 
behöver (a.a.). 
 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd har enligt Sandberg (2009/2014) indelats på 
ett traditionellt vis såsom utvecklingsstörning, rörelsehinder, hörsel-, syn- och 
språkhandikapp samt övriga medicinska handikapp. Medicinskt handikapp är 
exempelvis allergier och astma eller epilepsi och diabetes. Detta är enbart exempel 
på diagnoser men enligt socialstyrelsen (2013) kan barn i behov av särskilt stöd 
också vara de barn som har föräldrar i missbruk, psykisk funktionsnedsättning eller 
andra allvarliga sjukdomar (a.a.). 
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Sandberg (2009/2014) skriver om en undersökning av Lillvist och Granlund (2010). 
Där syftet var att undersöka hur många barn det var som var i behov av särskilt stöd 
som går i förskolan i två svenska län.  
Utifrån undersökningen ansåg förskollärarna att de flesta barn som är i behov av 
särskilt stöd är utan en diagnos, men barnen hade svårigheter gällande språket och 
övriga samspel som uppkommer gentemot kamrater. I undersökningen visades att det 
fanns fler pojkar som var i behov av särskilt stöd än vad det fanns flickor. Det var 
runt 9 000 barn på 571 förskoleavdelningar som deltog i undersökningen. Utav dessa 
barn var det 20.1 procent i behov av särskilt stöd, alltså mer än en femtedel av alla 
barn. 4.1 procent av barnen med behov av särskilt stöd blev identifierade som 
funktionshindrade. Detta innebär alltså att de resterande 16 procent inte blev 
identifierade som funktionshindrade under sin utredning men ändå behöver särskilt 
stöd för att klara av sin vardag, de är även kallade för barn i gråzonen (a.a). 
Sandberg (2009/2014) citerar Socialstyrelsen (2013), som beskriver gruppen 
gråzonsbarn på följande vis. 

Ju större barngrupperna och klasserna är och ju lägre personal/lärartätheten blir, desto svårare 
blir det att anpassa verksamheten för barn som behöver specialinsatser och desto fler barn 
kommer att ”falla utanför”, dvs. bli i behov av särskilt stöd. Många har nämnt just de tysta 
barnen, de känsliga barnen och de barn som har mer svårdefinierbara, mindre uttalande 
problem (ibland kallade gråzonsbarn) som de som idag eller framöver inte får det stöd och 
den uppmärksamhet som de behöver för sin utveckling. (Sandberg, 2009/2014, ss.203) 

Lillvist och Granlunds avhandling (2010) beskriver att under deras undersökning 
visades det sig att lärarna är mer benägna att identifiera äldre barn med behov av 
särskilt stöd. Detta menas att de eventuella svårigheterna hos barnen syns tydligare i 
skolåldern, där skolsituationen anses vara mer allvarlig än i förskolan där barnen 
mest är i behov av vård, omsorg och uppmärksamhet på en annan nivå gentemot de 
äldre barnen. I undersökningen nämns det även att miljön på en förskola där flera 
barn i behov av särskilt stöd vistas i är mer anpassad för alla barn, både de barn som 
är i behov av särskilt stöd och de övriga barnen. Medan miljön på en förskola där 
endast ett barn i behov av särskilt stöd vistas i är mer flexibel, gällande tillfälliga 
lösningar eller specialanpassningar för just det barnet. Exempelvis att skilja ett 
rullstolsburet barn ifrån de övriga barnen under måltiderna då bordens höjd inte går 
att justera.  
 

Författarna bidrar även till en forskning som visar att de flesta barn som är i behov av 
särskilt stöd inte har någon diagnos, men ändå har olika funktionssvårigheter i sin 
vardag. På grund av att de har funktionssvårigheter kan inte pedagogerna blunda för 
dessa barn då de inte har en diagnos. Dessa barn är minst lika viktiga att hjälpa för att 
även de ska få goda möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar (a.a.).  

2.2 Styrdokument 
Enligt Sandberg (2009/2014) är det viktigt att ha ett styrdokument och en 
välförankrad policy kring verksamheten vad det gäller barn i behov av särskilt stöd, i 
alla kommuner. Detta för att de mål som är noga formulerade i styrdokumenten 
upplyser kommunen om dess ansvar gällande barn i behov av särskilt stöd (a.a.).  
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2.2.1 Skollagen 
I Skollagen (2010) finns en lag inom skolan på följande sätt: 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 
det stöd som deras speciella behov kräver. (Skollagen, 2010:800)  

 
Enligt skolverket (2012) ska alla barn få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. 
Förskolan kan då alltså inte nöja sig med att ett barn når den lägsta godtagbara 
kunskapsnivån. Barnen ska få ledning och stimulans för att nå så långt de kan i sin 
kunskapsutveckling. Skolverket talar även om att förskolan har ett speciellt ansvar 
för de barn i behov av särskilt stöd.  
Skolverket (2012) nämner även att förskolechefen är skyldig till att ge barnen det 
stöd som de behöver i sin utveckling mot kunskapsmålen. Även barnets 
vårdnadshavare ska ges möjlighet till att delta vid skapandet och utförandet av de 
särskilda stödinsatserna. Vårdnadshavarna ska alltså få möjlighet till att delta i 
organiseringen utav arbetet med deras barn på förskolan (a.a).  

 
Bergquist (1998) skriver att socialtjänstlagen överförde lagen om barns rätt till 
förskoleplats den första januari 1998 till skollagen. Enligt Skollagen (Skolverket, 
2012) ska barnen oavsett deras hälsa (psykiska/fysiska eller övriga svårigheter i sin 
vardag) erbjudas en plats på förskola från ett års ålder i sin hemkommun. 
Hemkommunen kan även hjälpa till att hitta en förskoleplats ifall barnet är i behov 
av en särskild pedagogisk på en förskola (Bergquist, 1998), vilket även nämns i 
Markström (2007).  

 

2.2.2 Läroplanen  
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, Skolverket 2010) står det att förskolechefen 
ansvarar för att: 

Formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får 
information om förskolans mål och sätt att arbeta (Skolverket, 2010, s.16) 

I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) står det även att förskolechefen ansvarar för att erbjuda 
alla vårdnadshavare ett deltagande i sina barns vardag på förskolan. Att 
vårdnadshavarna får vara delaktiga i planering och diskussion med förskolan för att 
få insikt i hur förskolan arbetar med deras barn. Exempelvis vilket mål förskolan har 
för barnen och på vilket sätt förskolan ska arbeta för att nå fram till de mål som är 
överenskommet. Förskolechefen ansvarar även för att informationen gällande barnen 
endast hamnar i rätta händer och att samarbetet blir bättre och utvecklas genom 
erfarenheter och tydlig kommunikation. Det är viktigt att få vistelsen i förskolan att 
bli en positiv faktor för barn med svårigheter. Därför behövs det att personalen 
engagerar sig för att förstå och samspela med både vårdnadshavare och barn så ett 
förtroende byggs upp.  
 
Att ha bra konversation och samarbete mellan förskolan och hem är extra viktigt 
gällande barn i behov av särskilt stöd. Det är även extra viktigt att vårdnadshavaren 
till ett barn i behov av särskilt stöd får information kring arbetet för att barnets 
utveckling ska bli så bra som möjligt och att barnen ska utvecklas efter sina 
förutsättningar. Läroplanen för förskolan nämner även att verksamheten ska anpassas 
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utefter alla barn och deras behov. Verksamheten ska även tillge alla barn det stöd och 
stimulans som dem behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt (a.a).  
 

Det finns vissa specifika mål i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) som 
delvis eller helt trycker på begreppet barn i behov av särskilt stöd. Några av dessa 
lyder:  
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: 

- förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning (Skolverket, 1998, s.8) 

Förskollärare ska ansvara för: 
- att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget  

värde (Skolverket, 1998, s.8) 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen:  
- får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling (Skolverket 1998, s.11) 

Arbetslaget ska: 
- samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt 

uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling 
(Skolverket, 1998, s.11) 

- ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag 
(Skolverket, 1998, s.11) 

Dessa mål visar på hur viktigt det är att involvera alla parter för att barnen som är i 
behov av särskilt stöd ska få den hjälp dem behöver.  

2.3 Förskolans verksamhet 
Olsson och Olsson (1998) menar att inte alla barn och vuxna som är i behov av 
särskilt stöd är funktionsnedsatta. Det finns många individer som behöver stöd på 
grund av deras sociala situation, exempelvis missbruk eller misshandel. Det finns 
även människor som alltid kommer behöva extra mycket stöd då alla går igenom 
olika sorters kriser någon gång i livet (exempelvis att någon anhörig gått bort).  
Författarna menar med detta att man som verksam pedagog aldrig kan veta vilka 
barn som behöver ha stöd och hur länge det varar, om man bortser från de barnen 
med fysiska funktionshinder.  
 

Vidare poängterar Olsson och Olsson (1998) att det stöd barnen får är viktiga för 
barnens fortsatta utveckling. Författarna lägger även stor vikt i läroplanen gällande 
att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska få den omsorg som krävs för 
deras behov. Man som pedagog ska inte lägga så stor vikt på svårigheten hos barnet 
utan mer på att alla barn är olika och utvecklas olika (a.a.).  
 

Det finns inget som är normalt och onormalt hos ett barn enligt Olsson och Olsson 
(2013). Det ”normala” kan istället betraktas som en konstellation av människor som 
påvisar att vi är olika varandra i stora och små grader, men samtidigt liknar vi 
varandra mer eller mindre i grunden. Författarna menar vidare på att alla barn har rätt 
till undervisning oavsett om barnet har fysiska-, psykiska-, emotionella- eller inga 
funktionshinder. De vill även påvisa att en diagnos nästintill krävs i dagens samhälle 
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för att förskolan ska få pengar, för att kunna tillgodose barnens behov och för att 
kunna ge barnen det stöd och stimulans som dem behöver för att lyckas i sin 
utveckling. Diagnosen används därför som ett medel till att få resurs till barnen 
(a.a.). 
 

Skogman (2004) behandlar skillnaden mellan begreppen reguljär förskola och 
specialförskola i sin avhandling. 
En reguljär förskola innebär en förskola där barn som klassas för individ integrerade, 
gällande ett lindrigt funktionshinder, har sin förskoleverksamhet. Alltså en förskola 
som inkluderar en eller några få barn med särskilda behov eller funktionshinder av 
olika slag. Begreppet specialförskola innebär dock en förskoleverksamhet som 
bygger på en grupp barn som alla har grava eller multipla funktionshinder.  
 

Barnen från en reguljär förskola och en specialförskola är lätt jämförbara inom 
samma kategori. Barn med lindriga funktionshinder kan då jämföras med andra barn 
som har lindriga funktionshinder emellan dessa olika förskolor. I en reguljär förskola 
anses vardagen vara mer annorlunda än i en specialförskola. Vardagen är inte lika 
känsloladdad i en reguljär förskola då barnen vistas i en miljö som liknar mer 
hemmet, så barnens behov blir inte lika synliga. På det viset anses en reguljär 
förskolas vardag vara mer öppen. Medan vardagen på en specialförskola är mer 
inramad och strukturerad. En specialförskolas aktiviteter överlappar inte varandra 
och vardagen blir mer tydlig i sin verksamhetsstruktur (Skogman, 2004).  
 

2.3.1 Pedagogers arbetssätt, möjligheter och erfarenheter 
Det fokus som pedagogerna och förskolan bör ha med i sitt arbete är barnens 
självbild, självkänsla, självförtroende, självuppfattning och barnens självsäkerhet. 
Detta för att kunna stimulera barnens utveckling och lärande så bra som möjligt 
tillsammans med barnen (Olsson & Olsson, 2013). 
 

Gårdare och Sandh (2011) menar med ett citat att alla barn är i grund och botten lika, 
men man som pedagog har olika arbetssätt för att kunna tillgodose alla barns behov.  

Det finns inga särskilda behov, alla barn och ungdomar har ungefär samma behov. 
Däremot kan det behövas särskilda åtgärder för att tillfredsställa dessa normala 
behov hos vissa barn (Gårdare & Sandh, 2011:12) 

Författarna menar att pedagogerna har till en fördel att lära känna varje enskilt barn, 
för att få ett bra resultat som stimulerar och tillfredsställer barnens enskilda behov. 
Det gäller att pedagogerna inte ser funktionshindret hos barnet utan att pedagogerna 
lägger fokus på barnens funktionsmöjligheter.  Författarna talar även om att de barn 
som på något sätt behöver mer stöd från pedagogerna, är oftast de barn som ger mer 
tydlig och bättre positiv feedback för det arbete som pedagogerna utför. Författarna 
trycker därför på att det pedagogiska arbetet runt barnen med svårigheter borde ses 
som en högre status i jämförelse med dagens bild på arbetet (a.a.).  
 

I förskolan finns det en individuell utvecklingsplan för varje barn som pedagogerna 
kan använda sig utav, vilket Olsson och Olsson (2013) beskriver. Den individuella 
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utvecklingsplanen ska ses som en process framåt för barnen. Detta innebär att 
barnens lust för lärande och utveckling ska på ett uppmuntrande sätt stärkas och att 
synen på barnen ger dem rollen som en aktör med egen vilja och en god kapacitet att 
vilja lära och utvecklas. Den individuella utvecklingsplanen ska även främja och 
stötta barnen i deras fortsatta utveckling, den är ett praktiskt redskap i förskolans 
arbete, istället för ett bedömningsverktyg av barnens lärande och utveckling.    
Förutom att utvecklingsplanen ska vara ett praktiskt redskap i arbetet med barnen, 
ska den även förnyas vid varje utvecklingssamtal som man har med barnens 
vårdnadshavare. Detta för att barnens utveckling och lärande ska få nya mål att 
sträva efter och eventuellt uppnå. Olsson och Olsson (2013) talar även om vikten av 
ett åtgärdsprogram som metod, som finns att ta hjälp av i arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd. I och med att förskolan har gått över från regelstyrning till mål- och 
resultatstyrning har åtgärdsprogrammet fått en ökad förståelse och betydelse i 
arbetet. Detta utarbetas för att ett barn med behov av särskilt stöd ska få den hjälp 
som dess behov kräver för att kunna klara av de olika förutsättningarna i sin 
utveckling och lärande.  

Av åtgärdsprogrammet ska det framgå: 
- vilka behoven är 
- hur de ska tillgodoses 
- hur åtgärderna ska följas upp 
- hur åtgärderna ska utvärderas (Olsson & Olsson, 2013:143) 

Om stödinsatser tillämpas ska det relateras till styrdokumentens mål (exempelvis 
läroplanen, skollagen) och det ska tydligt framgå vem som bär ansvaret inom de 
olika områderna. När ett åtgärdsprogram upprättas ska både barn och vårdnadshavare 
ges möjligheten till att delta, då åtgärdsprogrammet ska påverka barnens möjligheter 
att uppnå de kunskapsmål som finns (a.a.). 
 

Hwang och Nilsson (2011) talar om att få pedagogerna att se arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd genom Vygotskjis teori, där barn lär sig i samspelet med andra 
barn. Vilket innebär att barnen samarbetar med andra barn för att få ett bredare 
lärande och chansen att ta del av andras erfarenheter och kunskaper. De får diskutera 
och reflektera över olika sammanhang vilket ger barnen en annan bild och förståelse 
av ämnet. Barnen hjälps då åt att utföra olika aktiviteter eller situationer vilket bildar 
kamratskap och nya lärdomar hos alla barnen. Under ett samarbete med andra barn 
kan exempelvis en dyslektiker utveckla sina läs- och skrivsvårigheter tillsammans 
med sina kompisar, vilket oftast gör det roligare. Utveckling och lärande baseras på 
intresse och att den lärande har roligt under tiden, desto lättare att lära (a.a.). 

 
Pedagogernas arbete och dess pedagogiska arbete med de barn som är i behov av 
särskilt stöd ska enligt Sandberg (2009/2014) präglas på förskolans verksamhet och 
inte på det enskilda barnet, detta gäller även utvärderingen. Pedagogerna ska alltså 
inte utvärdera barnet och barnets presentationer i sin utveckling och lärande, utan 
utvärderingen ska präglas på förskolans verksamhet och det pedagogiska arbete som 
finns runt om barnen. Författaren beskriver även om olika förhållningssätt som finns 
att använda sig utav i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det ena 
förhållningssättet är att pedagogerna delar upp ansvaret för barnen, då barn i behov 
av särskilt stöd kan framhävas som krävande. Detta innebär alltså exempelvis att 
under en förmiddag har en av pedagogerna ögonen på barnet i fråga, vad barnet gör 
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och vart barnet går, även barnets konflikthantering gentemot andra barn och vuxna, 
eller eventuellt ingår i en aktivitet med barnet. Pedagogen blir senare avbytt utav en 
annan pedagog som tar över ansvaret för barnet, vilket kan ske både under samma 
förmiddag eller någon gång under samma dag. Detta förhållningssätt utgör en så 
kallad ”hjälpande hand” mellan pedagogerna då de oftast inte känner av den 
krävande och stressiga situationen lika mycket, som vanligtvis kan förekomma i 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  
 
Ett annat sätt är att man utser eller anställer en resursperson som ständigt och 
kontinuerligt är med barnet. Använder man detta förhållningssätt i arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd får den övriga personalen mer tid och fokus på de övriga 
barnen. Personalen kan lättare planera in aktiviteter som formar verksamheten utan 
att vara ”rädda” för att planeringen skjuts upp eller ställs in på grund av resursbrist 
eller olika oförberedda situationer som kan uppstå runt barn som är i behov av 
särskilt stöd. Den övriga personalen får heller inga begränsningar i planerandet av 
aktiviteter. De kan alltså planera in i stort sätt allt som den övriga barngruppen klarar 
av utan att behöva tänka för mycket på att det måste finnas en resurs till barnet som 
är i behov av särskilt stöd, då en resursperson har det ansvaret (a.a.).  
 

Enligt Olsson och Olsson (2013) bör tankegångarna kring arbetet utvärderas. 
Författarna benämner olika strategier som pedagogerna bör tänka på i det löpande 
arbetet med dessa barn. Dessa strategier är: 

• vara tydlig när man presenterar en uppgift 
• visualisera information och uppgifter genom att använda bilder och skisser 
• ge beröm när andra hör på 
• hjälpa eleverna att bli medvetna om sin aktivitetsnivå 
• hjälpa eleverna att bli medvetna om vad som styr deras inlärningsprocess (Olsson & 

Olsson, 2013:22) 

Författarna benämner att det är en självklarhet att detta inte bara gäller för de barn 
som är i behov av särskilt stöd, utan dessa strategier ska ingå i verksamhetens arbete 
med alla barn. Men författarna påpekar vikten av användandet utav dessa strategier i 
arbetet med barn som behöver särskilt stöd (a.a.).  
 
En annan princip som de verksamma pedagogerna bör tänka på i deras arbete med 
dessa barn är enligt Klein (1989) som citerar ett stycke i Olsson och Olsson (2013), 
att barn är mer villiga att ta emot kunskap om de har en god relation till pedagogen 
som lär ut. Detta utgör vikten för barnens förmåga till utvecklad samarbetsvilja och 
motivation. Som i sin tur präglas genom en positiv stämning mellan förskola och 
hem, då verksamheten inte ser barnet och dess svårighet utan istället ser barnet och 
dess kompetens. Det är de vuxna som bär ansvaret för att tillit skapas mellan dem 
och barnen och för att även förståelse och omsorg finns mellan dem (a.a.).  
 

Sandberg (2009/2014) talar om pedagogiska stöd som finns att ta tillvara på i arbetet 
med barn i behov av särskilt stöd, exempelvis från habiliteringen. Men Sandberg 
talar även om att använda varandras erfarenheter som ett pedagogiskt stöd. Genom 
varandras erfarenheter kan arbetet bli mer avslappnat, när man resonerar kring olika 
arbetssätt som pedagogerna tidigare har erfarit. Några av dessa arbetssätt eventuellt 
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passar bra in på det barn dem arbetar med och kan då strukturera upp arbetet utefter 
dem. Författaren skriver även att erfarenheterna som pedagoger besitter som inte 
anses så positiva, kan ge ett lugn hos andra pedagoger som prövat sig fram utan ett 
lyckat resultat.  
 

2.3.2 Utmaningar i arbetet  
Det finns olika utmaningar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Ett utav 
utmaningarna beskriver Gårdare och Sandh (2011) är att bortse från att det finns 
några barn som är ”normala”.  

Alla lärare måste ha någon form av beredskap för att det inte finns några ”normala” barn 
(Gårdare & Sandh, 2011, s.15) 

Författarna anser att man som pedagog bör se alla barn efter deras personlighet och 
strukturera upp arbetet utefter det, vilket kan ses som en utmaning i arbetet då alla 
barnen är olika och behöver då bemötas på olika sätt. De anser även att varje 
lärarstudent ska få chansen till kunskap om olika funktionsnedsättningar redan under 
utbildningen för ett förebyggande syfte i deras kommande arbete och för att 
eventuella svårigheter med deras arbete ska undvikas. Pedagogerna bör uppdatera sig 
och förnya sina kunskaper gällande arbetet dem befinner sig i. Om pedagogerna inte 
fick kunskap från utbildningen utan lär sig från grunden i arbetslivet, anser 
författarna att det är likartat som att skjuta upp de mål pedagogerna vill åstadkomma 
med sitt arbete till en senare tidpunkt (a.a.).  
Sandberg (2009/2014) berättar att det inte finns mycket information att hitta 
angående barn i behov av särskilt stöd vare sig i Sverige eller internationellt inom 
förskolan. Den forskning som finns är inte synlig då den döljs av ett pedagogiskt 
program, som i sin tur inte benämner de olika metoder som finns att använda sig utav 
och som tillämpas i förskolans arbete.  
 
Författarna beskriver att forskning och dokumentation är exempel på två begränsade 
aspekter i förskolan, för att arbetet med barn i behov av särskilt stöd ska fungera så 
smidigt som möjligt. Detta beror på att de verksamma pedagogernas tid inte räcker 
till för diskussion, dokumentation och reflektion kring de metoder som är användbara 
gällande alla barn i förskolan. Förutom tidsbristen har det visat sig i olika studier att 
handledning och kompetensutveckling för pedagogerna är en bristande resurs i det 
pedagogiska utvecklingsarbetet inom förskolan.  

Det finns inte någon generell metod som kan tillämpas för alla barn i behov av särskilt stöd 
(Sandberg, 2009/2014, s.57).  

Det är svårt att utveckla metoder som specifikt ska passa de barn som arbetet baseras 
på. I studien som Sandberg (2009/2014) skriver om anser pedagogerna att dem 
behöver få bekräftelse för de metoder som dem använder i sitt arbete. Det har en stor 
betydelse och en fördel om pedagogernas egna handlingar kritiskt granskas för att 
lärandet av deras egen yrkesprofession ska bli mer förståeligt och meningsfullt. 
Författaren talar även om en tidigare forskning som gjorts där förskollärare utvecklar 
sin profession då de förenar praktik och teori. Detta gör de genom att reflektera över 
den utbildning som pedagogerna har och den praktik som har framkommit i deras 
arbete som förskollärare. 
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Sandberg (2009/2014) talar även om barngruppernas storlek som kan påverka 
barnens lärande. Att förstora grupper kan i vissa fall sänka barnens utveckling då 
vissa barn inte vågar träda fram, då dem inte känner sig trygga i större barngrupper 
(a.a.). Att grupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek nämns även i 
skollagen (Skolverket, 2010), under kapitel 8, Förskolan.  
 

Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och 
att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. (Skollagen, 2010:800) 

 

2.3.3 Verksamhetens fysiska och psykiska miljö 
Riddarsporre och Persson (2010) talar om förskolans sociala och fysiska miljö och 
att dessa miljöer är grunden för ett väl fungerande samarbete och även grunden för 
barnens utveckling och lärande. Författarna menar vidare att det krävs engagemang 
från pedagogerna för att tillsammans kunna skapa den miljö som främjar alla barns 
intresse oavsett behov eller särskilt stöd. Vilket i sin tur främjar barnens utveckling 
och lärande. En miljö som inte intresserar barnen är en miljö utan budskap. Den ger 
barnen inget som är användbart i deras utveckling och lärande. Det blir istället en 
miljö som barnen ska vistas i och som används som ”barnpassning”. Den 
pedagogiska miljön ska präglas av olika aspekter, exempelvis barnens tillgång till 
material, så det utgör en stimulans för barnen. Barnen ska alltså kunna få tag i de 
material de vill underhålla sig med utan att behöva be om en hjälpande hand, alltså 
ska materialet finnas i barnens nivå.  
 

Dagsrutinen och möjligheten att agera själv är två andra aspekter som den 
pedagogiska miljön ska innehålla enligt Riddarsporre och Persson (2010). Dem 
menar att arbetet kring den ”perfekta” miljön innefattar ett arbete som ständigt pågår. 
Vilket innebär att arbetet med verksamhetens miljö aldrig kommer bli färdigt, 
eftersom alla barns stimulans och behov ska tillfredsställas och utvecklas (a.a.). 
 

Sandberg (2009/2014) talar om de hinder som miljön skapar för barnen som är i 
behov av särskilt stöd. Exempelvis för höga bord till rullstolsburna barn som gör att 
de oftast inte kan sitta tillsammans med de andra barnen under måltiderna. Det är här 
viktigt att pedagogerna förhåller sig till hur de ska arbeta bort det hindret i miljön så 
barnen i behov av särskilt stöd inte känner sig utanför och kränkt på något sätt. 
Författaren vill även påvisa att vårdnadshavarna till dessa barn utvärderar mest hur 
barnen är gentemot andra barn, det sociala samspelet. Om barnet är utanför eller på 
något sätt inte med i barngruppen i förutsättning till barnets behov. Samarbetet 
mellan föräldrar och verksamhet betyder väldigt mycket för barnets kompetens och 
utveckling (a.a.). Detta är även något som Engdahl (2012) trycker på i sin artikel 
Föräldrar av idag. Ett gott samarbete mellan pedagog och vårdnadshavare ger en 
trygghet till verksamheten, då vårdnadshavarnas känslor ofta förs över sig till barnen 
(Engdahl, 2012). 
 

Utifrån Riddarsporre och Persson (2010) bör förskolan arbeta med att skapa en trygg 
relation mellan hem och verksamhet. Författaren menar att små barn med 
funktionshinder lär sig bättre genom positiva förutsättningar gällande sociala 
relationer till vuxna och kamrater. Även när föräldrarna och pedagogerna arbetar 
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tillsammans och har ett förtroende till varandra.  
Relationen mellan hem och verksamhet innefattar inte bara de sociala 
förutsättningarna utan även med miljön i fokus. Miljön ska utvecklas till en lyhörd 
miljö där samspel underlättas, vilket i sin tur leder till en aktivt deltagande utav de 
mindre barnen, då barnen lär sig tack vare av sina interaktioner med miljön 
(Riddarsporre och Persson, 2010).  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa pedagogers erfarenheter av att arbeta med barn 
i behov av särskilt stöd. Speciellt fokus har jag lagt på vilka möjligheter och 
utmaningar arbetet med barn med särskilt stöd ger under arbetet för de involverade 
pedagogerna. I studien framhålls även olika åsikter som pedagoger uttrycker 
angående min frågeställning.  

Forskningsfrågor: 

• Hur beskriver pedagogerna sitt arbetssätt och möjligheter gällande barn i 
behov av särskilt stöd? 

• Vilka åsikter uttrycker pedagogerna gällande miljön där barn i behov av 
särskilt stöd vistas? 

• Hur beskriver pedagogerna eventuella utmaningar i arbetet med barn i behov 
av särskilt stöd? 
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Metod  
Utifrån syftet med denna forskning ansåg jag att intervjuer var en lämplig metod för 
min studie. Intervjuer kunde ge svar som förväntades av mina frågeställningar på ett 
helt annat sätt än observationer. Därför valde jag att arbeta utefter en kvalitativ 
forskningsstudie. 
En kvalitativ forskningsstudie innebär enligt Starrin (Dimenäs, 2006) att man som 
forskare fokuserar eller inriktar sig på karaktären eller erfarenheten hos personen 
som ingår i en undersökning. (a.a.).   

Rienecker och Stray Jörgensen (2014) benämner skillnaden mellan en kvalitativ 
forskningsstudie och en kvantitativ forskningsstudie. En kvalitativ studie handlar om 
de särskilda kvaliteter och egenskaper som finns hos det som studeras. Medan en 
kvantitativ studie handlar mer om det som kan beskrivas i tal, mängd och storlek 
(Reinecker & Stray Jörgensen, 2014). 

 

4.1 Val av metod  
Jag genomförde en kvalitativ studie. Jag anser att en kvantitativ studie blir svår att 
använda sig utav då min undersökning rör pedagogers erfarenhet av sitt arbetssätt, 
sina möjligheter och utmaningar med barn i behov av särskilt stöd. I och med att det 
är pedagogers erfarenhet av sitt arbetssätt, sina möjligheter och utmaningar som är i 
fokus i denna forskningsstudie innebär det att min undersökning har en 
fenomenografisk ansats. Med en fenomenografisk ansats (Starrin och Svensson, 
1994) menas att man undersöker olika sätt att förstå, erfara och uppfatta den omvärld 
man lever i. Det blir även lättare att urskilja likheter och skillnader i pedagogernas 
arbete genom en kvalitativ studie, eftersom man genom intervjuer och transkription 
tydligare kan se vilka pedagoger som exempelvis använt samma arbetssätt. 

 

4.2 Datainsamling 
Jag valde att samla in data genom inspelade intervjuer, för att det är en bra metod för 
att få reda på personers åsikter och uppfattningar (Denscombe, 2009), vilket är vad 
min forskningsstudie handlar om. Jag ansåg även att det var en lätt metod att arbeta 
med då jag fick fram ett sanningsenligt arbete, eftersom respondenterna får chansen 
att berätta om sina erfarenheter. Pedagogerna får även chansen att tillsammans med 
mig diskutera och resonera kring de olika frågorna, detta anser jag utgör om ett 
arbete baseras på olika sanningsenliga förhållanden.   
Det som ses som positivt kring en kvalitativ studie är att det inte uppkommer några 
misstolkningar, då pedagogerna berättar hur de upplever deras arbetssätt och 
erfarenheter gällande arbetet i behov av särskilt stöd.  
 

4.3 Urval 
Min ambition var att låta fyra verksamma pedagoger från olika förskolor i samma 
kommun delta i min undersökning, för att få fram hur stor skillnad arbetet är från 
olika förskolor. Det var alltså endast en pedagog från varje förskola i intervjun, detta 
för att jag ansåg att det var en bra metod för att få arbetet kring intervjuerna mer 
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begränsade och lättare att hantera. Jag ansåg även att det skulle ge mig ett tillförlitligt 
material att arbeta med under min forskningsstudie.  Pedagogerna var både 
förskollärare och barnskötare samt manliga och kvinnliga. Olofsson (2007) talar om 
vikten att förskolan ska bestå av både manliga och kvinnliga pedagoger. Jag kommer 
även att använda ordet pedagog i mitt resultat för att respondenterna ska få vara så 
genusneutrala som det går.  
 

Jag diskuterade mitt ämne tillsammans med förskolechefen på varje förskola och 
frågade förskolechefen om det fanns någon verksam pedagog som skulle vilja 
medverka i en intervju eller vem som var mest erfaren angående ämnet. Detta för att 
tystnadsplikten finns. Jag använde mig av bekvämlighets urval genom att kontakta 
förskolor där jag visste att det fanns barn i behov av särskilt stöd. Varje förskolechef 
frågade sina anställda vilka som ville vara med på en intervju. Förskolecheferna 
introducerade även min forskning till de pedagoger som har erfarenhet av att arbeta 
med barn i behov av särskilt stöd, för att min forskning och intervju skulle få så 
konkreta och tydliga svar som möjligt. 
 

Intervjuerna ägde rum i början av höstterminen. Respondenterna fick själva 
bestämma över sitt medverkande i undersökningen. De utvalda respondenterna var i 
åldrarna 30-50 år och arbetar eller på något vis har arbetat med barn i behov av 
särskilt stöd inom tre års tid, vilket gör att de kontinuerligt möts eller har mötts av de 
eventuella möjligheter och utmaningar som arbetet med barn i behov av särskilt stöd 
innebär och det medför tillförlitliga svar. Reinecker och Stray Jörgensen (2014) 
skriver om hur viktigt det är att ha tillförlitliga svar när man skriver en 
forskningsstudie (Reinecker & Stray Jörgensen, 2014).  

 
4.4 Genomförande 

”När vi understryker hur viktigt det är med förberedelser och handledning inför varje 
empiriskt arbete – i varje fall när det gäller empiri som inbegriper människor – är det för att 
vi har talat med alltför många studerande som har gått ut för tidigt, särskilt med intervjuer” 
(Reinecker & Stray Jörgensen, 2014, s.195) 

Jag tänkte på att inte ha för bråttom med min undersökning. Jag ansåg att det var 
bättre att få med allt som berörde min forskningsstudie än att ha glömt hälften och 
därefter fått gått tillbaka till respondenterna. Jag började därför med att lägga upp 
mitt arbete utefter en forskningsmall för att få min undersökning strukturerad. Där 
efter började jag med att ta kontakt med mina VFU platser för att komma igång med 
mina intervjuer. Första mötet med mina respondenter beskrev jag i korta drag vad 
min intervju handlade om och vad syftet med min forskningsstudie var, så 
pedagogerna kunde känna sig förberedda inför mötet och intervjun. Intervjufrågorna 
skickades även till respondenten genom e-post innan intervjun, för att respondenten 
skulle kunna vara så förberedd som möjligt.  

 
Under det första mötet fick jag även respondentens medgivande gällande inspelning 
av intervjun. I början av varje inspelning (innan jag ställde intervjufrågorna) 
berättade jag om de forskningsetiska principerna (Dimenäs, 2006), exempelvis att 
endast fiktiva namn och uppgifter kommer att användas i arbetet. Det gör att ingen 
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kommer kunna utreda var den information som finns i arbetet kom ifrån. Varje 
intervju varade mellan 35-45 minuter.  
 

Jag ansåg att frågorna som användes under intervjun (bilaga 1) var väl förberedda 
och att de gav svar som stärkte min frågeställning och mitt syfte med denna studie.  
Jag skrev först huvudteman till frågorna för att vara säker på att de delar som jag 
ville ha med i intervjun kom med. Intervjun skedde med flexibilitet i grunden och 
innehöll fasta frågor och följdfrågor, för att förstå respondenternas erfarenheter 
bättre. 

Några dagar innan jag hade min första intervju gjorde jag en pilotintervju där jag fick 
möjlighet att höra vilken betoning på min röst som bör användas vid vilka frågor, för 
att exempelvis inte låta dömande. Jag fick även se och höra med andras ögon och 
öron hur frågorna var uppbygga och vilka av frågorna som var lätta att förstå. Även 
vilka av frågorna som borde formuleras om så att inga missuppfattningar skulle ske. 
Pilotintervjun hjälpte mig hur jag skulle göra om frågorna, så att de inte lät 
exempelvis dömande som min provrespondent ansåg vid ett tillfälle.  
 

I slutet efter varje intervju frågade jag mina respondenter om de hade något övrigt att 
tillägga utifrån mina frågor. Jag avslutade även varje intervju med att förklara de 
etiska forskningsprinciperna ytterligare en gång för att stärka vikten av dem för 
respondenterna.   

 
Varje respondent gav mig tillåtelse att ringa tillbaka till dem om ett svar visade sig 
vara oklart. Detta för att förebygga eventuella misstolkningar så min analys och min 
forskning blev så tydlig som möjligt. Under transkriberingen av intervjun kollade jag 
varje fråga efter oklarheter och begrepp som inte lät bekant. Om något var oklart 
ringde jag eller besökte jag respondenterna för att tydliggöra det. 

 

4.5 Bearbetning och redovisning av data 
Som jag nämnt innan samlade jag in data genom en inspelad intervju, och efter varje 
intervju gick jag igenom det som sagts tillsammans med respondenten för att 
eventuella missförstånd ska undvikas. Jag redovisade mitt resultat genom att 
transkribera intervjuerna och sammanställde dem. Jag delade in rubriker som präglas 
på min frågeställning och det var även lättare att se skillnader och likheter. I en 
transkribering utgår man ifrån uttalet i språket och skriver ner det. Vilket ger ett 
tydligt resultat av exempelvis en intervju (Språkrådet, 2008).  

 
Allt som inte rörde min undersökning och frågeställning sorterades bort, så det skulle 
vara lättare att behålla fokus. Genom analys av intervjuerna fick jag fram ett resultat 
som visade olika skillnader och likheter angående de olika pedagogernas arbetssätt. 
Jag tog även hänsyn till de forskningsetiska principerna (Dimenäs, 2006) i min 
undersökning och jag informerade mina respondenter om dess innebörd. Jag anser att 
det är viktigt att ha dem som grund att stå på i en kvalitativ studie. 
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Sammanställningen utav intervjuerna presenteras i resultatdelen, då jag utgått från 
min frågeställning och gjorde rubriker utav de viktigaste begreppen i min studie. Jag 
skrev ner citat som berörde de valda rubrikerna och förtydligade citaten därefter. Jag 
skrev ner olika citat för att få fram skillnaderna men jag skrev även ner de citat där 
innehållet var detsamma, för att få fram de likheter som finns.  

 

4.6 Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 
Som jag tidigare nämnt anser Reinecker & Stray Jörgensen (2014) att det är viktigt 
att grunda sin forskningsstudie på tillförlitliga svar, men de anser även att det är 
viktigt att grunda sin forskningsstudie på trovärdiga respondenter. Jag anser att min 
forskningsstudie är trovärdig, eftersom respondenterna är verksamma pedagoger som 
arbetar eller har arbetat med barn som är i behov av särskilt stöd inom närmaste 
tiden, och kan då ge svar på mina frågor utifrån sina yrkeserfarenheter. I och med att 
jag tillsammans med respondenten gick igenom intervjuerna efteråt så att 
missförstånd undviks framhäver jag att min forskningsstudie även är pålitlig. Men 
överförbarheten anses vara svår då respondenterna är konfidentiella. Men med hjälp 
utav citaten i texten kan de göra egna tolkningar och arbeta ut en forskning efter det. 
Detta resulterade i att jag uppfattade deras erfarenheter om hur arbetet ser ut i idag 
som färska och tillförlitliga. Jag anser även att mina respondenter är tillförlitliga tack 
vare deras erfarenheter som uppges i svaren under mina intervjuer. Jag anser även att 
tillförlitliga respondenter ger ett tillförlitligt material, som i sin tur ger en tillförlitlig 
forskning. 

 

4.7 Etiska överväganden 
Jag tog hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna (Dimenäs, 2006). Detta för 
att belysa vikten av hur viktigt det är med dem forskningsetiska principerna, när man 
genomför en intervju eller en undersökning där individer medverkar.  

 
De forskningsetiska principerna (Dimenäs, 2006) består av fyra allmänna krav som 
ska tas till hänsyn när man genomför en forskning. Informationskravet, 
Samtyckekravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Dessa fyra krav 
skyddar de som medverkar i en forskning. Enligt informationskravet ska forskaren 
berätta vad syftet med forskningen är för de medverkande. Och vad som kommer att 
ske under forskningens gång så att respondenterna själva får bestämma vad de vill 
vara med på. Samtyckekravet innebär att det inte är något tvång att medverka i 
forskningen och att man som medverkande själv bestämmer över sin delaktighet. 
Konfidentialitetskravet berättar att all information som samlas där individer är 
medverkande i ska förvaras utom räckhåll för oberörda och att resultatet presenteras 
anonymt. Slutligen innebär nyttjandekravet att de data som är insamlad för 
forskningen endast får användas till forskningen som det är menat till.  
 

Dessa fyra krav respekterades genom min undersökning då jag redan vid första mötet 
med respondenterna informerade dem om varför jag valt just det forskningsområde 
jag gjorde, samt vad syftet med forskningen var och hur det skulle gå till. Jag talade 
om att ingen kan relatera min forskning till just dem och att fiktiva namn (Kotten, 
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Eken, Grenen och Lövet) användes. Jag berättade också att de själva får bestämma 
vilka som ville medverka i min undersökning och att de fick dra sig ur när dem ville, 
jag frågade även om det var okej att spela in intervjun. Därefter fick respondenten 
lämna sitt medgivande om att vara med i min forskningsstudie. Jag upplyste även om 
uppföljningen utav intervjun angående de uppgifter som de lämnat i förtroende till 
mig. Att de bevarades anonyma och att inspelningen togs bort när de fakta jag fått 
skrivits ner i min undersökning. Jag berättade även om vikten av att den information 
jag får av respondenterna endast användes till de ändamål som det är menat till. Allt 
detta upprepades ytterligare en gång vid inspelningstillfället. 

 

4.8 För- och nackdelar med min metod 
Denna metod var den bästa för mig och min undersökning, då den kändes lätt att 
klara av och jag fick kontroll över allt material som jag samlade in. Eftersom jag inte 
delar undersökning med någon uppkom det inga konflikter mellan andra parter och 
jag fick känslan att arbetet var mitt. Det som också var bra med att arbeta själv var att 
jag fick chansen att arbeta som vikarie emellanåt, där jag verkligen fick ta in det jag 
skrivit och läst om i verkligheten, vilket gjorde att jag också förstod det bättre. Men 
detta blev också en nackdel, då jag inte hade någon att resonera med och diskutera 
kring olika dilemman och frågor som jag stött på under arbetets gång. Utan jag fick 
resonera med min handledare, vilket inte alltid var det enklaste, då kontakten var via 
telefon eller mail.  
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Resultat 
 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagogers erfarenheter av arbetssätt, 
möjligheter och utmaningar ser ut i förskolan gällande barn i behov av särskilt stöd. I 
detta kapitel presenteras den sammanställning som gjorts utav de kvalitativa 
intervjuer som genomförts, analyserats och bearbetats. Rubrikerna representerar mitt 
syfte och mina frågeställningar.  

5.1 Förskolans verksamhet 
Respondenterna som medverkade i min studie beskrev att en utvecklingsplan läggs 
upp i förskolans verksamhet för att lättare kunna stimulera utvecklingen för barn i 
behov av särskilt stöd.  

En utvecklingsplan görs för att på ett enkelt sätt kunna samarbeta med föräldrarna och få 
deras åsikter om hur de vill att arbetet ska se ut, och vad de tror passar bäst för deras barn. 
Även att göra föräldrarna involverade i deras barns dag på förskolan. (Kotten)  

Kotten och de övriga respondenterna menade att det först och främst är 
vårdnadshavarna som är involverade i planeringen, av hur arbetet med deras barn bör 
se ut på förskolan. Planeringen sker under privata samtal där både vårdnadshavare 
och pedagoger är inblandade. I vissa fall är även förskolechefen involverad, samt 
habiliteringen om barnen är inskrivna där.  

När vi gör upp en utvecklingsplan tänker i på att göra den vara någorlunda samma som 
situationerna hemma. Barnen ska kunna känna sig trygga med sin plan och då tycker vi att 
det är bra att samarbeta hemmen. (Kotten)  

Kotten anser att arbetet med en utvecklingsplan mest går ut på att göra upp en 
handlingsplan som bör vara likartad med hur arbetet genomförs hemma, med målet 
att få en framåtgående process i barnens utveckling. Detta för att barnen ska kunna 
känna sig trygga med utvecklingsplanen på förskolan, att det inte är några större 
skillnader mellan hemmet och verksamheten.  

Ofta talar vi om hur bra barnet fungerar i olika sammanhang och vad vi som pedagoger bör 
ändra på för att göra det bättre för barnet. Vi utvärderar verksamheten för att få ett bra svar 
som kan hjälpa oss i vårt arbete.(Kotten)  

Under planeringen talas det ofta om olika situationer som fungerar bra eller mindre 
bra, och även varför det fungerade som de gjorde. Utifrån dessa situationer gör 
pedagogerna och vårdnadshavarna upp en arbetsplan som hela tiden ska förbättra de 
situationer som uppkommer i barnens vardag, med hjälp utav samarbete.  
 
På frågan som behandlade vad pedagogerna anser att det finns för grundläggande 
kunskaper eller egenskaper hos er pedagoger som ni bör tänka på i arbetet med dessa 
barn uttryckte pedagogerna betydelsen av utbildning. 
 

Jag tycker att det bör finnas pedagoger med stor kunskap och erfarenhet inom verksamheten 
för att den ska vara bra för barnen som är i behov av särskilt stöd. Pedagogerna ska även 
kunna förutse vilka möjligheter som finns för att arbetet ska vara gynnsam för barnen. (Eken) 

Utan pedagoger som besitter någon kunskap eller erfarenhet inom arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd i verksamheten, tar arbetet längre tid innan barnens utveckling 
kan stimuleras. Detta för att pedagogerna måste ta reda på information angående det 
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särskilda behovet som barnet i fråga har för att arbetet ska fungera så bra som 
möjligt, även för att arbetet ska vara meningsfullt för barnet.   

5.1.1. Fysiska och psykiska miljön  
Frågan i min intervju som handlade om hur pedagogerna anpassar sin miljö för att 
den både ska passa dem barn i behov av särskilt stöd och de övriga barnen. Gav 
likartade svara från alla respondenter. Att miljön ska passa alla barnen och att den 
även ska vila på barnens intresse, för att kunna förgylla barnens vardag och stimulans 
till utveckling, men Grenen uttryckte sig på ett sätt som jag anser är ett väl 
beskrivande och förståeligt sätt. 
 

Vi har bara en avdelning och den är till för alla barn, det finns inget särskilt rum som är till 
för just ett barn. Utan hela miljön ska sträva efter att passa hela gruppen och vara 
stimulerande och rolig att vara i. (Grenen) 

Det pedagogen menar med detta citat är att pedagogerna inte kan planera in miljöns 
utseende och funktion i arbetet så de gynnar endast de barnen med särskilda behov. 
Utan pedagogen uttryckte miljön som ett redskap som ska passa alla barn.  

Det är bra att använda sig utav barnen när man planerar miljön. Låta dem vara delaktiga och 
se utifrån deras intressen. (Grenen) 

Pusslet med att få ihop miljön är att samtidigt som man måste tänka på dessa barn som har 
det lite svårare ska kunna stimuleras utav miljön så måste man även tänka på de övriga 
barnen med. Det kan bli så att vissa material måste tas bort men att man kontinuerligt får 
påminna barnen om att det finns, men det kan inte stå framme. (Lövet) 

Grenen menar att pedagogerna i en verksamhet bör istället arbeta sig in i miljön 
tillsammans med alla barnen och låta barnen vara delaktiga så de kan känna sig 
trygga med den miljö som finns. Istället för att göra om miljön så den endast passar 
de barn med särskilda behov. Lövet uttalade sig någorlunda likartat och menade då 
att man inte ska bortse från att barnen har olika särskilda behov, utan att man ska 
tillgodose dem i arbetet med miljön samtidigt som man anpassar miljön till de övriga 
barnen. Exempelvis genom att flytta upp saker högre upp på hyllorna, ta bort vissa 
pussel och ersätta dem med nya efter ett tag. Alltså att alla saker inte är framme på en 
och samma gång, men att barnen ändå vet att dem finns och vet då även att det finns 
att hämta.  

Det finns även vissa barn som behöver ha ugn och ro och det måste man tillåta, de ska få 
stänga dörren om dem om de behöver. Vi har bara dörrar som gör att vi hela tiden kan se 
dem. (Lövet) 

Eller om det finns vissa barn som behöver lugn och ro. Att låta dem barnen få stänga 
dörrarna om sig men att pedagogerna tittar till dem då och då.   

En fördel med miljön är om man kan ha många olika lekvrår som innehåller olika aktiviteter 
så alla barn blir nöjda. Lekvrårernas innehåll baseras på barnen och hur olika dem är. 
(Grenen) 

Grenen menar vidare på att det bör finnas många lekvrår för olika aktiviteter som kan 
inspirera barnen. Vilken typ av lekvrår beror på barngruppen, exempelvis vilken 
ålder barngruppen har, om det exempelvis finns någon som välter omkull material 
hela tiden. Respondenten menar då att de verksamma pedagogerna för den 
avdelningen får under deras planering försöka få fram hur de ska lösa miljön på bästa 
sätt.  
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Förutom att miljön är till för alla lägger Eken stor vikt på att miljön ska innehålla 
stora och rymliga ytor så alla barn kommer fram.  

Det är viktigt att miljön har stora och rymliga ytor för att barn med rullstol eller annat 
hjälpmedel ska känna sig fria i lokalerna och ta sig dit dem vill utan besvär… De ska inte 
behöva be om hjälp hela tiden då det kan ge dem känna sig underlägsna och det påverkar 
deras självförtroende. (Eken) 

Eken menar att det inte bör stå massa stolar, lådor eller linkande i vägen om det finns 
barn som exempelvis är rullstolsburna. Dem ska kunna ta sig fram fritt utan att 
behöva be om hjälp. Att be om hjälp i en sådan situation kan enligt Eken få barnen 
att känna sig underlägsna och sänka deras självförtroende. 

Vi använder oss utav funktionella rum som kan användas av barnen som vill ha lugn och ro. 
Vi arbetar utefter att hålla det lugn och stillsamt inomhus sen får de springa av sig utomhus, 
vilket vi är mycket. (Eken) 

Eken nämner även att funktionella rum är viktigt för de barn som vill ha lugn och ro. 
Pedagogen beskriver att dem är ute mycket för att låta barnen få skrika och springa 
av sig. Så innemiljön blir en lugn och trygg miljö för både barn och pedagoger. 

Hela förskolan har ett gemensamt tänk över vad vi vill med miljön. Vi använder miljön 
mycket för att ge barnen en bättre förståelse inom olika situationer. (Kotten)  

Förskolan som Kotten arbetar på har ett gemensamt tänk över hur dem ser på miljön, 
vilket Kotten anser är en viktig del i arbetet med barn. På den förskolan ser dem 
miljön som ett verktyg att använda sig utav för att de övriga barnen ska få en bättre 
förståelse för de barn som är i behov av särskilt stöd.  

Miljön kan användas som hjälp i beskrivningar för barnen, exempelvis platsen vid fönstret är 
Nisses plats, för där känner han sig lugn och trygg då han ser åt alla håll. (Kotten) 

Kotten menar att med hjälp utav miljön kan pedagogerna förklara enklare för de 
övriga barnen att exempelvis platsen mot fönstret är ”Nisses” plats, för där fungerar 
han bäst. Eller att det där är ”Nisses” sax eftersom han exempelvis inte har någon 
rörelse i höger armen och måste ha en vänstersax. 

5.1.2. Sammanfattning 
Forskningsfråga: Vilka åsikter uttrycker pedagogerna gällande miljön där barn i 
behov av särskilt stöd vistas? 

Det som jag har kommit fram till angående miljön utifrån mina intervjuer är att 
miljön är till för och ska anpassas för alla barn. Bra att ta hjälp utav barnen när man 
planerar miljön, så barnen känner sig delaktiga och trygga med miljön. Viktigt med 
dörrar så barnen kan få känna lugn och ro och självständighet. Bra med olika lekvrår 
som baseras på barnen och dess intresse. Viktigt för barn med rullstol att dem kan ta 
sig fram överallt så dem inte behöver fråga om hjälp hela tiden. Att använda sig utav 
funktionella rum är en bra ide, och låta springet stanna utomhus för att behålla lugnet 
inne. Att man över hela förskolan har ett gemensamt tänkt vad man vill med sin 
miljö. Att använda miljön till hjälp i beskrivningar, så som platsen vid fönstret är 
Nisses plats.  

 

5.2 Pedagogers arbetssätt, möjligheter och erfarenheter 
Det är en fördel för de normala barnen att involveras i arbetet och vistas i samma barngrupp 
med barn i behov av särskilt stöd. Dem blir som en hjälpreda för oss. Och det är ofta vi ser 
ett barn hjälpa ett annat helt på egen hand. Dem förstår när barnen behöver hjälp och man ser 
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på dem att dem tycker det är kul att hjälpa till. Barnen som får hjälp tycker också att det är 
roligare att få hjälp av en kompis än av oss vuxna…. I och med att barnen hjälper varandra så 
blir det att dem skaffar sig nya kompisar och känner sig trygga med varandra i gruppen. 
(Lövet) 

Pedagogen menar att de övriga barnen får en förståelse för att ingen är perfekt och att 
alla är olika både på insidan och på utsidan. Pedagogen berättade att barnen på 
dennes förskola har ett gott sinne och förståelse för de barn av både fysiska 
funktionshinder och psykiska funktionshinder som finns inom verksamheten. Barnen 
förstår då att dessa barn behöver hjälp och stöd i specifika utsträckningar och ser 
även när barnen behöver hjälp av olika slag. Pedagogen beskriver att barnen tycker 
det är kul att hjälpa varandra och hjälper oftast till utan att en vuxen ber om det eller 
att en vuxen är i närheten. Exempelvis visar barnen varandra hur man klipper efter 
linjer. Pedagogen menar att barnen får det enklare att skaffa vänner om de är 
stöttande och hjälpande mot varandra.  

I vår barngrupp finns det de barn som lätt kan bli avundsjuka och att de blir orättvist 
behandlade gentemot de barnen i fråga, om de har aktiviteter med ett barn som är i behov av 
stöd. (Lövet) 

Pedagogen beskriver att det finns barn som påvisar känslan av att de blir behandlade 
orättvist i närheten av barnen i behov av särskilt stöd. Att de inte alltid får lika 
mycket uppmärksamhet som dem barnen som behöver särskilt stöd får, som dem i 
vanliga fall är vana att få.  

Vi tycker bara att det är bra att barnen visar att dem är avundsjuka. Det ger oss en 
tankeställare till att inte glömma bort dem barnen. Utan att de behöver lika mycket 
uppmärksamhet som barnet i behov av särskilt stöd, fast på en helt annan nivå. Det är lätt att 
i verksamheten som den ser ut idag, med lite personal och stora barngrupper att de normala 
barnen kan bli åsidosatt då vi personal inte räcker till. (Lövet)  

Att de övriga barnen visar känslor på avundsjuka och ovisshet ser Lövet och Kotten 
som en möjlighet i deras arbete. En möjlighet som hjälper alla barnen i verksamheten 
och inte bara de barn som behöver särskilt stöd. När pedagogerna ser detta hos 
övriga barnen får de en upplysning om att ge mer tid till de övriga barnen.  

Det blir en avlastning för oss pedagoger när barnen hjälper till i verksamheten. Vi får mer tid 
till de övriga barnen och i vissa fall lär sig barnen mer utav varandra än utav oss vuxna. 
(Kotten) 

En annan möjlighet som Lövet och Kotten ser med arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd är att de får avlastning i arbetet, då de övriga barnen hjälper till att stötta 
och stimulera barnen med särskilda behov. Kotten upplever att barn vill lära sig mer 
om kompisarna stöttar dem istället för om pedagogerna gör det.  
Kotten, Eken och Grenen ser möjligheterna i arbetet beroende på hur barngruppen 
ser ut.  

De möjligheter som uppkommer i vårt arbete beror oftast på barngruppen. Storleksmässigt, 
åldersmässigt och vilka behov som barnen har. I vår barngrupp ligger alla barn på olika 
nivåer och alla nivåer måste stimuleras, men vi räcker inte till och då är det oftast barnen som 
är i behov av särskilt stöd som inte får sin uppmärksamhet eftersom de övriga barnen är så 
många fler till antalet och kräver mer utav oss. (Kotten) 

Pedagogerna som jag intervjuade från dessa tre förskolor arbetade i en barngrupp 
med blandade åldrar. Det gjorde möjligheterna mindre i arbetet, då alla barn har 
olika behov och utvecklingsfaser. Detta resulterade i att barnen oftast delades in i 
utvecklingsmässiga och åldersmässiga grupperingar under samlingarna och vissa 
aktiviteter. Då barnen delades in i olika grupperingar gör att pedagogerna inte räcker 
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till alla grupperingar som behövs, för alla barns stimulans. Vilket ofta resulterade i 
att dem barn som är i behov av särskilt stöd inte får den uppmärksamhet och 
stimulans som dem skulle behöva.  

I vårt arbete är barnen inte bara grupperade under alla pedagogiska aktiviteter, utan här är 
barnen grupperade i den fria leken också. Det finns dem barn som behöver lugn och ro, och 
komma bort från de mer stimmiga barnen. Då går dem undan och grupperar sig själva inom 
barngruppen. (Grenen) 

Enligt Grenen ägde grupperingarna inte bara rum under de planerade pedagogiska 
aktiviteterna, utan grupperingar användes även när vissa barn behöver lugn och ro i 
den ”fria” leken.  

Det sker ofta att vi delar upp barnen i mindre grupper där barn i behov av särskilt stöd har 
någon i gruppen som har samma intresse, för att då exempel kunna få mer tid.… Fördelen 
mer att styra grupperingarna är att vi pedagoger får bättre tillfälle att observera barnen i 
samspelet med kompisarna eller hur det individuella lärandet. (Grenen) 

Grenen beskriver även om hur dem som pedagoger kan styra grupperingarna så det 
passar verksamheten bättre. Exempelvis att dela in barn med behov av särskilt stöd i 
mindre grupper, tillsammans med barn i samma leksituation och lekintresse. Detta 
gör att det blir mer tid för att varje barn ska få den stimulans som dem behöver men 
ändå inte fullt så mycket tid som pedagogerna önskar. Att kunna styra 
grupperingarna ger pedagogerna även en fördel till att se och observera varje barns 
lärande och utveckling.  

Det finns mycket material som vi har på hyllan som bara ligger och knappt hinner bli använt, 
då barngrupperna ser ut som de gör idag…Materialet är till för alla barn och det bör då finnas 
tid till att använda materialen. (Grenen) 

Grenen lägger här stor vikt i allt material som dem i vanliga fall inte hinner använda i 
vanliga verksamheten. Exempelvis material som används i de mindre grupperingar 
som pedagogerna styr över. Grenen påvisar att allt material är till för att stimulera 
alla barns behov och inte bara för att kunna stimulera de barn i behov av särskilt 
stöd. 

Det finns inga dåliga erfarenheter. Vi har ett stort utbud utav varandras erfarenheter när vi 
arbetar. Några kan ha arbetat utefter en mall som inte fungerade medan andra har kanske en 
mall som fungerade just då, men kanske inte är till för det barn vi har.  Erfarenheterna som vi 
delar med varandra är ett stort stöd för oss. Vi stöttar varandra och trycker på det positiva. 
Barnen bestämmer vilka erfarenheter som fungerar bra. (Lövet) 

 

Lövet talar om erfarenhetens värde i arbetet. Att erfarenheterna kan stötta och föra 
arbetet i rätt utveckling. Allas erfarenheter behövs och dem är mån om att ta tillvara 
på dem. Lövet talar om att vissa erfarenheter inte passar just för de barn som vistas i 
verksamheten just nu, medan dem kanske passar på en annan avdelning. Lövet talar 
också om vilka erfarenheter som fungerar i en barngrupp, att det är barnen och dess 
personlighet som avgör om en viss metod fungerar. Man måste alltså anpassa och 
strukturera upp utefter vilka barn man har i sin barngrupp.  

5.2.1. Sammanfattning 
Forskningsfråga: Hur beskriver pedagogerna sitt arbetssätt och möjligheter gällande 
barn i behov av särskilt stöd? 
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En möjlighet pedagogerna beskrivit är att ta hjälp utav de övriga barnen. Att få 
erbjuda barnen att hjälpa sina kamrater med att exempelvis hämta vatten. Barnen 
skapar kamratskap genom att dem hjälper varandra. Ibland lär sig barnen mer utav 
varandra än av vuxna och det blir en avlastning i arbetet för pedagogerna när barnen 
hjälper varandra. En annan möjlighet är när de övriga barnen visar avundsjuka på de 
barn med behov av särskilt stöd. Då förstår pedagogerna att dem inte känner sig lika 
sedda och kan ta itu med det. De möjligheter som finns i en barngrupp beror just på 
barngrupperna. Storleksmässigt, åldersmässigt och utefter vilka behov som finns. 
 

5.3 Utmaningar i arbetet 
Alla fyra pedagoger som deltog i min undersökning var eniga om resursbristen som 
finns i dagens förskoleverksamhet.  

Dagens samhälle bidrar till mer barn på förskolorna och det gör att personalen inte räcker till 
för alla barn. Förskolorna är proppfulla med barn och nedskärningen utav personalen gör inte 
saken bättre… Ekonomin för att anställa vikarier eller resurspersoner till alla barn som 
behöver en finns inte, för pengarna måste gå till alla barnen och där ingår material som 
pennor och papper. (Eken)  

Pedagogerna menar att barngrupperna är större och personaltätheten mindre, detta 
resulterar i att många förskolor inte har ekonomin till att anställa en resursperson till 
de barn som behöver särskilt stöd. Därför ses tyvärr de lindriga behoven som inte 
lika relevanta att tillgodose. Detta för att barnen som har större behov av särskilt stöd 
ska få chansen till en resursperson, som kan tillfredsställa deras behov för att klara av 
sin vardag och utveckling. De övriga barnen med lindriga behov får då tas hand om 
den ”vanliga” personalstyrkan, vilket kan resultera i att barnens behov inte 
tillgodoses lika mycket som det borde, då det finns exempelvis 20 andra ”vanliga” 
barn som även dem har behov som ska tillfredsställas och stimuleras. 

Vi använder oss mycket utav assistenter till barnen. Det gör att vi kan fokusera på hela 
barngruppens stimulans, utan att vara ”rädda” över att barnen som behöver särskilt stöd 
kommer i kläm, eller vice versa. (Eken) 

Pedagogen beskriver att dem försöker använda sig utav assistenter så mycket som det 
går i deras arbete. Assistenten arbetar kontinuerligt med barnet både i enrum och 
tillsammans med de övriga barnen. Det är alltid barnets behov som styr hur vardagen 
ser ut för barnet och assistenten. Att få hjälp utav en assistent ger de övriga 
pedagogerna mer tid över för de övriga barnen.  

Ibland händer det att vi byter plats med assistenten så barnet i fråga lär känna oss också och 
veta att vi också finns för barnet. (Eken) 

Pedagogen berättar även att det händer att assistenten byter plats med pedagogerna 
vissa stunder på dagen. Detta för att barnet i behov av särskilt stöd ska känna sig 
sedd och hörd även från de ordinarie pedagogerna.  
 Tid och pengar är de största resurserna som är starka rop efter. (Eken) 

 Den störta bristen i vårt arbete just nu är ekonomi och tid. (Grenen) 

Om det är något som behövs för att underlätta vårt arbete, för att ta bort tyngden på våra 
axlar så är det tid och pengar. (Lövet) 

Tid och pengar är en stor efterfrågan. Det kommer underlätta allt för oss. (Kotten) 

De resurser som de medverkande pedagogerna enades om för att arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd ska få barnen stimulerade i så god mån som möjligt, är mer tid 



28 

och pengar. Två aspekter som enligt pedagogerna är svåra att få ihop i dagens 
samhälle då det inte satsas mycket på förskolor, samt att barngrupperna är för stora i 
jämförelse med personalstyrkan.  

Eftersom det inte finns tid eller pengar så finns det sällan några föreläsningar man kan gå på. 
Det är viktigt att förnya sin kunskap inom arbetet och föreläsningar och handledningar är ett 
bra redskap för det. Man får mycket hjälp utav det och det gör inte vårt arbete så tungt. 
(Kotten) 

En annan resurs som Kotten la vikt på är handledning från föreläsningar och 
förskoleteamet. Handledning är en resurs som Kotten önskade fanns hela tiden, för 
att arbetet med barnen inte skulle känna stressigt. Medan pedagogen från Lövet vill 
ha mer välutbildade människor i arbetet med barn i behov av stöd, för att få så bra 
hjälp som möjligt. Pedagogen som arbetar på Eken uttryckte sig på följande vis för 
att sammanfatta dessa resurser. 

Tid, pengar och kunskap är tre viktiga resurser som en förskola byggs på. Men förskolorna är 
rikast på kunskap för det finns alltid att få tag på. Medan tid och pengar är något som måste 
satsas mer på. (Eken) 

Pedagogen menar att kunskap är enkelt att få tag på genom andras erfarenheter och 
faktaböcker, samt tidigare forskningar som finns att ta del av på Internet. Medan tid 
och pengar är något som förskolan bör arbeta extra med. Tid bör arbetas med för att 
få in en fungerande vardag och ta tid ifrån de stunder som erbjuds, vilket Eken anser 
inte är så mycket.  

Om vi hade pengar som vi kunde lägga in i de luckor som finns inom verksamheten skulle 
man inte behöva ta ifrån andra kostnader som material till barnen. (Eken)  

Eken förklarar att om det fanns pengar skulle det inte bara underlätta arbetet för 
pedagogerna, utan förskolorna skulle inte behöva dra ner på övriga kostnader. När 
förskolor drar ner på kostnaderna händer det att barnen blir lidandes då exempelvis 
ritpapperet tar slut och förskolan har inte råd att köpa in nytt. De övriga barnen får då 
enligt pedagogen mindre material att använda sig utav på grund av att förskolan har 
för lite pengar och kan inte köpa in de material som behövs för att kunna stimulera 
alla barn.  

Vi har ett jätte bra stöd från föräldrar, vår chef och förskoleteamet i vårt arbete med dessa 
barn. Undrar vi något så är det bara att fråga och vi får svar samma dag. Andra förskolor har 
jag hört oftast får svar efter ett tag, men det är inget vi märker av. Vi tycker att det går 
relativt fort. (Kotten) 

Vi får mycket stöttning av varandra och vår chef. Förskoleteamet från habiliteringen är jätte 
bra att vända sig till med. Våra föräldrar som vi har nu till våra barn har mycket förståelse för 
vårt arbete och jag känner att vi kan vända oss till dem. (Eken) 

Stöd får man alltid men det borde vara mer stöttning i alla fall från vår chef och sedan från 
förskoleteamet. Det är sällan dem är ute med oss på avdelningarna, utan dem hör endast vår 
historia. (Grenen) 

 Det är något vi känner att vi saknar. För oss är det en självklarhet i att chefen ska stötta oss 
under vårt arbete. Men tyvärr är det inte så idag. Det är något som både chefen och 
habiliteringen bör tänka lite på. (Lövet) 

Dem verksamma pedagogerna från Kotten och Eken upplever att dem får bra 
stöttning både från föräldrar till barnen i fråga och från förskoleteamet, även från 
kollegor som hjälper till och avlastar varandra. Pedagogerna anser även att deras 
förskolechef är jätte bra på att stötta pedagogerna i deras arbete. Dem beskriver även 
att det som förskolechefen inte vet försöker hon/han ta reda på under samma vecka 
för att få ett löpande arbete under verksamheten. Medan Grenen och Lövet beskriver 
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att dem behöver mer stöd från förskolechefen och förskoleteamet, vilket Lövet anser 
borde vara en självklarhet. Grenen beskriver även att arbetet från förskolechefen och 
förskoleteamet endast präglas på pedagogernas beskrivningar och uppfattningar 
angående barnen i behov av särskilt stöd.  

Det stöd vi får från chefen eller någon utanför verksamheten är en extra resurs att utnyttja när 
pengarna inte finns. (Eken) 

Eken beskriver det stöd dem får från sin förskolechef eller någon utomstående, som 
en gratis resurs när pengarna inte finns. Då dem exempelvis får tips och råd hur dem 
kan gå till väga i arbetet, något som de övriga pedagogerna håller med om. 

Tre utav de medverkade pedagogerna arbetar med blandade åldrar i barngrupperna. 
Det skapar en blandning av språkkunnighet, behov och turtagande. Pedagogerna som 
arbetar på Eken och Lövet ser utmaningen med arbetet i en sådan barngrupp på detta 
sätt: 

Detta försvårar vårt arbete i och med att vi pedagoger inte kan vänta med att exempelvis byta 
blöja för att vi har 19 andra barn att ta hand om. Utan blöjan ska bytas oberoende om det är 
rätt tid för det eller inte Saker ska ges när den glödande bollen är i luften som säga. (Eken) 

 Det svåra i vårt arbete är att hinna med alla barn. Att stimulera deras behov på ett rättvist 
sätt. Det går inte att ”skjuta upp” vår hjälp för ett barn till dagen efter. Utan det ska ske inom 
de närmsta minuterna från att barnen frågat om hjälp. (Lövet) 

Likheten mellan dessa citat är att båda pedagogerna beskriver utmaningen genom att 
hinna med alla barns behov och stimulans i den utsträckning som finns i dag. Att 
vissa barn får vänta fast dem egentligen inte ska behöva. 
En annan gemensam utmaning som pedagogerna beskriver och som även pedagogen 
från Kotten belyser är att få resurs till barnen som pedagogerna anser är i behov av 
särskilt stöd.  

Att få resurs kan ta tid. Därför är det viktigt att se barnens svårigheter så fort som möjligt så 
man kan hjälpa dem så fort som möjligt och ge dem en trygghet i deras utveckling och även 
att dem känner sig trygga i miljön här. (Eken) 

Resurs är inget som vi har en vecka efter vi ansökt. Utan det kan ta månader innan en resurs 
tillkommer och då är kan det vara försent för vissa barn. Vissa barn behöver hjälp fort innan 
de fastnar i ett beteende som sedan är jätte svårt att ta sig ur. (Lövet) 

Att få resurs är enligt Eken och Lövet inget som är klart på en vecka utan det kan ta 
månader och innan dess bör något ha utvecklats både hos barnet och verksamheten 
för att ge barnet en trygg miljö.  

Det är inte bara att söka resurs bara för att vi ser svårigheterna hos barnet. Föräldrarna måste 
vara med på det, vilket inte alltid är så lätt. Utan deras underskrift får förskolan bara söka 
resurs till förskolan och inte ett speciellt barn. (Lövet) 

För att få söka resurs till ett barn måste förskolan ha berättat varför och berättat om 
syftet som är tänkt för att hjälpa barnet i fråga för vårdnadshavarna. 
Vårdnadshavarna måste i sin tur lämna sitt medgivande angående resurs, vilket är 
ännu en utmaning.  

Utmaningen är att få vårdnadshavarna införstådda med att deras barn är ”annorlunda” och 
behöver särskilt stöd för att kunna klara av sin vardag. (Eken) 

Pedagogen som arbetar på Eken beskriver att det kan vara svårt att veta hur man 
beskriver barnens svårigheter för vårdnadshavarna. Även att förmedla och nå fram 
budskapet till vårdnadshavarna utan att göra dem ledsna, då ett sådant budskap är 
väldigt känsligt för vårdnadshavare att ta in.  
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Det gäller att veta hur man pratar och berättar för föräldrarna, så man inte säger på ett 
klumpigt sätt som gör föräldrarna ledsna för det. Det är också viktigt att tänka på att ta det 
under privata samtal och inte öppet så andra kan höra. (Eken) 

Pedagogen nämner även om det är något större med barnet i fråga som dem ska få 
fram till vårdnadshavarna, ska pedagogerna inte säga det på något klumpigt sätt som 
i hallen under lämning eller hämtning. Utan det ska förmedlas med känsla, förståelse 
och respekt för vårdnadshavarna under ett privat samtal.  

För respekt mot barnet borde man säga mycket och som respekt mot vårdnadshavarna hejdar 
man sig lite å man är rädd att göra dem ledsna. (Eken) 

Vad pedagogen menar med detta citat är att man som pedagog vill berätta allt för 
vårdnadshavarna på en gång, för att dem ska få en bättre förståelse för vad 
pedagogerna menar om deras barn och dess behov. Men för att respektera 
vårdnadshavarna bör man som pedagog ta en liten del i taget, annars riskerar man att 
försvåra situationen och det kan göra vårdnadshavarna ledsna eller arga.  

Ifrån föräldrarperspektivet är språksvaghet ett godtagbart funktionshinder. Dem kan 
acceptera det på ett helt annat sätt än om man säger att deras barn är autistisk eller har 
ADHD. Men i vissa fall kan denna språksvaghet vara början till något annat vilket inte alltid 
är positivt. (Kotten) 

Det funktionshinder som Kotten upplever som godtagbart utifrån föräldraperspektiv 
är om ett barn är språksvag. Med detta menar pedagogen att de flesta föräldrar inte 
blir lika ledsna, känslomässiga eller upprörda på samma sätt om deras barn visar sig 
vara språksvag i jämförelse från andra funktionshinder. Det är alltså ett mer 
acceptabelt funktionshinder för föräldrarna, vilket kan vara negativt om 
språksvagheten är en början till något större som föräldrarna inte ser, då dem ställt in 
sig på att deras barn endast är språksvag.   

5.3.1 Förberedelse och information 
Barnen kommer oftast till oss utan någon vidare information om dem. Utan vi får arbeta oss 
fram för att försöka förstå barnen och dess person. Det är upp till föräldrarna om dem vill 
berätta om barnen. Ifall de har några behov. Men det är sällan och det enda vi har att gå på. 
(Grenen) 

Vi får oftast ingen information om barnen innan en inskolning. Utan de mesta sker under 
inskolningen eller till och med under årens gång. (Kotten) 

Grenen och Kotten menar att det i flesta fall inte finns några förberedande uppgifter, 
då pedagogerna oftast inte vet att det kommer ett barn i behov av särskilt stöd. Dem 
menar även att det kan vara barnens vårdnadshavare som meddelar förskolan att 
deras barn är i behov av särskilt stöd vid en inskolning. På det viset får pedagogerna 
lite mer information och kan förbereda sig utifrån den. Att vårdnadshavarna ger 
information till förskolan angående om deras barn är i behov av särskilt stöd brukar 
oftast inträffa om barnet har en diagnos.  

Vi har varit med om att vi fått ett informationsbrev från en förälder där mamman hade 
beskrivit i detalj vad som funkar på hennes barn och vad barnet hade svårt med. Då fick vi en 
bra start att börja med och kunde reda innan barnet kom ta fram material som skulle kunna 
funka för barnet. Det var vår chef som får ta del utav brevet först, innan vi fick det. (Grenen) 

Grenen nämner att dem kan få ett informationsbrev från vårdnadshavarna där det 
oftast beskrivs hur vårdnadshavarna ser på barnet, och vilken metod som fungerar för 
dem. Vilket pedagogen anser är bra tips och råd inför förskolans arbete med deras 
barn. Informationsbrevet hamnar först hos förskolechefen innan pedagogerna får ta 
del av det.  
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Vår förskolechef kan givetvis ta ikontakt med barnets föregående förskola för information 
om föräldrarna går med på det. (Grenen) 

Pedagogen på Grenen menar att om det kommer ett barn med en diagnos från en 
annan förskola, kan förskolechefen ta kontakt med den förgående förskolan för 
information om barnet, men endast om vårdnadshavarna har lämnat sitt medgivande.  

Om ett barn blir förflyttad finns det alltid en risk i en sådan här liten stad att man får höra ett 
och annat om barnet. Jag försöker inte att lyssna på det för att jag vill kunna lära känna 
barnet med egna ögon. Men vissa tillfällen är det svårt. (Lövet) 

Ibland när man arbetar så nära med en förskola som man ska få ta över ett barn ifrån, får man 
höra vissa saker om barnet. Men oftast handlar ryktarna om ett synligt behov som om barnet 
är döv eller blind, eller någon funktionsnedsättning som är mätbart. Något som man kan ta 
som en förberedelse inför arbetet. (Kotten) 

Alla pedagoger som medverkade i min studie nämner även att om ett barn kommer 
från en annan förskola innan, finns det alltid rykten som kan förvarna pedagogerna. 
Exempelvis att det här barnet som kommer komma till oss ska vara svårt att arbeta 
med. Den information som ges ut till förskolan innan ett barn har börjat, handlar 
enligt Kotten oftast om ett väldigt uttalat behov som synnedsättning eller 
hörselnedsättning, eller någon annat synligt funktionshinder som är mätbart. Vad 
pedagogen menar med ett funktionshinder som är mätbart, är ett funktionshinder som 
syns redan när barnet är litet.  

Jag kan tycka att det är bra att inte veta om varje nytt barn är i behov av särskilt stöd, då varje 
barn ska få en chans till en ny möjlighet. Jag tycker att det inte är mer än rätt att försöka se 
varje barn med nya och öppna ögon. (Kotten) 

Pedagogen menar att barnen som kommer från exempelvis en annan förskola innan, 
ska få en ny chans till utveckling och en ny chans till att skapa sin plats och identitet 
på förskolan dem kommer till. Vilket pedagogen anser är det bästa sättet att 
förbereda sig på inför arbetet med barn i behov av stöd, som att ge alla barn en ny 
möjlighet och se varje barn med öppna ögon.  

Det finns olika hjälpmedel som man kan ta använda, men tyvärr så får inte barnen vissa 
hjälpmedel om dem inte är inskrivna på habiliteringen. (Lövet) 

Lövet menar att förberedelserna inför arbetet med barn i behov av särskilt stöd beror 
på vilket behov barnen har och vilken diagnos. Exempelvis vilket materialbarnen 
behöver för att klara av sin vardag. Dessa hjälpmedel finns att få tag på via 
habiliteringen, men barnen och pedagogerna får endast ta del utav dessa hjälpmedel 
om barnen är inskrivna där.  

Det finns inte så många exemplar utav varje hjälpmedel. Det kan ta tid att få dem. Vissa 
medel måste man beställa från andra kommuner eller städer. Vissa behöver man eventuellt 
stå i en lång kö för att få. Eller om föräldrarna inte accepterar att deras barn blir ”behandlad 
annorlunda” eller om dem först inte accepterar att deras barn behöver speciellt stöd. Då får 
inte vi beställa eller ordna fram några hjälpmedel för oss här på förskolan, utan då får vi klara 
oss med det vi har. (Lövet) 

Pedagogen förklarar att när verksamheten kommit igång och barnens behov blivit 
synliga, kan det ändå ta tid att få det hjälpmedel som barnen behöver. Då exempelvis 
hjälpmedel eventuellt inte finns på lager och måste beställas eller om förskolan får 
vänta på sin tur för att få ett material. En annan aspekt som kan göra processen 
längre är om vårdnadshavarna inte godkänner eller accepterar att deras barn är i 
behov av särskilt stöd och behöver dessa hjälpmedel. I sådana fall får inte förskolan 
beställa hjälpmedlen till barnet i fråga utan istället till hela förskolan och det kan 
göra att ansökan om hjälpmedel tar längre tid att få igenom. 
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Det första man behöver veta är att alla barn är olika och behöver olika saker och olika 
mycket av saker. (Lövet) 

Alla barn och vuxna är olika och måste få vara olika. Det gäller att se dem som dem är och 
respektera dem på alla olika sätt. (Kotten) 

Att vara medveten om att inga barn är lika varandra, alla sticker ut på sitt sätt olika mycket i 
grupperna. Det går inte att komma till någon arbetsplats och anta att alla man jobbar med 
kommer fungera likadant. (Grenen) 

Se till att alla respekterar allas olikheter, vad det än gäller. Man kan inte dra slutsatser hur 
som helst utan man måste förstå barnen först. (Eken) 

De grundläggande kunskaperna och egenskaperna som krävs i arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd enligt de medverkande pedagogerna, är att tänka på att alla 
barn är olika. Att inte tänka på att exempelvis att alla treåringar ska kunna cykla, 
utan att vissa barn har svårare med det och kanske lär sig när dem är fyra år istället. 
Att inte dra slutsatsen i första taget utan att invänta barnen och dess lärande innan 
man utreder en diagnos eller särskilda behov.  

Det är viktigt att ha ett empatiskt synsätt när man arbetar med barn och framförallt om man 
har ett barn som är i behov av lite extra. Att tänka utifrån det gör mitt arbete som pedagog 
meningsfullt och jag känner att jag gör nytta och behövs för barnen… Det är även viktigt att 
behandla alla barn lika med ett tänk på att alla barn strävar efter samma saker i sin 
utveckling, men på olika sätt. (Kotten) 

Kotten beskriver pedagogernas skyldighet i att ha ett empatiskt synsätt i arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd. Vad pedagogen menar med ett empatiskt synsätt är att 
barnen som pedagogerna arbetar med ska känna att pedagogerna har förståelse för 
deras situation och det gör arbetet meningsfullt för pedagogerna. Kotten la även stor 
vikt på värdegrunden. Att alla ska bli behandlade lika och få möjlighet att utvecklas 
åt samma håll, oavsett vilken väg barnen tar.  

Vi utbyter kunskaper och erfarenheter mellan varandra. Oftast under våra planeringsdagar 
och avdelningens planeringstid… Planeringarna sträcker sig till barnens olika utvecklingar, 
så de lär sig på sitt sätt. (Grenen) 

Erfarenheter diskuteras under planeringar och även genom att observera varandra under 
arbetet… Arbetet hjälper till att utveckla och stimulera barnen utefter deras egna behov, 
något som dem måste få göra. (Eken) 

Alla pedagoger beskriver att den kunskap dem får kommer från varandras 
erfarenheter som diskuteras i arbetet på förskolan. Grenen och Eken beskriver även 
att dem lägger ihop arbetslagets tidigare kunskap och erfarenheter och väver in dem i 
deras arbete med barnen. För att nå deras mål med att varje barn ska utvecklas och 
stimuleras utefter sina behov.  

Genom att tillsammans diskutera och lägga fram idéer gör att vi kan komma på nya lösningar 
som nya metoder som bör testas. Vi hjälper varandra och vi är tre pedagoger med olika åldrar 
som gör att vi lär av varandra… Det är viktigt att erfarenheterna man bär på passar inte alla 
barn utan man får pussla fram den bösta metoden till barnet i fråga. (Eken) 

Eken beskriver även varandras kunskaper och egenskaper som lösningen i arbetet. 
Att tillsammans i arbetslaget få fram varandras idéer och tankar ger nya metoder som 
används i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. En pedagog som jobbat i 30 år 
har eventuellt med sig ett arbete med barn i behov av särskilt stöd sedan tidigare, och 
erfarenheter som arbetslaget kan ta del av i deras fortsatta arbete. Pedagogen varnar 
även för att all information inte passar till alla barn utan man får lära känna barnet 
innan för att kunna arbeta fram rätt planering och metod för det specifika barnet.  
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Att uppdatera sig inom vårt yrke är något som jag kan tycka är en självklarhet. Fakta 
uppgraderas hela tiden och det gäller att hänga med för att kunna förstå den. (Lövet) 

Det är aldrig onödigt eller försent att förnya sin kunskap. Speciellt när man har ett barn med 
särskilda behov i barngruppen. (Grenen) 

Det är viktigt att förnya sin kunskap inom områdena som finns i sin barngrupp för att alla 
barn ska kunna känna sig förstådda och trivas. (Eken) 

Det händer att man glömmer bort information så det är viktigt att ständigt uppdatera sig inom 
det specifika behovet i detta fall som barnet har. (Kotten) 

Kunskapen om barn i behov av särskilt stöd är ett begrepp som alla medverkande 
pedagoger anser att varje pedagog bör kontinuerligt uppdatera. Då forskningar och 
studier ständigt förnyas. Pedagogerna anser även att det är bra att uppdatera sig och 
förnya sin kunskap och information om det finns ett barn med behov av särskilt stöd 
inom förskolan, då kunskapen i vissa fall glöms bort om man inte arbetar aktivt med 
den varje år.  

Det finns pedagoger som anser att dem inte behöver läsa på eller gå på föreläsningar för dem 
har jobbat så länge. Men det spelar inte någon roll om du är ny eller gammal som pedagog. 
Då som jag sa tidigare att information uppgraderas hela tiden och det förenklar arbetet 
genom att läsa det. (Lövet) 

Lövet la stor vikt på att inte bara är ”nya” pedagoger som ska förnya sin kunskap, 
utan även de pedagoger som varit verksamma inom yrket under en längre tid.  

Det bästa vore att få med sig kunskap ifrån utbildningen, så man inte har en tom fot att börja 
på. Men det är tyvärr något som jag förstått inte finns så mycket av och det gör att man får 
arbeta sig fram och arbetet tar då mycket längre tid än vad det borde. (Kotten)  

 
Som nyexaminerad är erfarenheten det som existerat under utbildningen. Resten får man utav 
arbetslivet. Därför är det bra om utbildningen är innehållsrik med mycket olika delar som 
uppkommer i arbetslivet. Jag tog nyligen examen och då fanns det inte alls så mycket om 
särskilda behov utbildningen. (Eken) 

Kotten anser att det vore en bra grund om man har med sig lite kunskap som 
nyexaminerad förskollärare, och uttalade sig förvånat över att det inte är så mycket 
under utbildningen till förskollärare som handlar om barn i behov av särskilt stöd. 
Eken håller med Kotten om detta och anser att den kunskap som pedagogerna har i 
början av sin karriär präglas på den kunskap som utbildningen ger, vilket inte är en 
stark respons.  

All information som finns att få tag på, passar inte alla barn. Man ska inte tro att man har 
lösningen framför sig, utan det är bättre att tro att man har ett sätt att prova med. (Eken) 

Kunskapen som pedagogerna har förnyas på egen bekostnad med information som 
antingen kommer från böcker eller från internet, angående det stöd som barnet i fråga 
har. Eken beskriver att det svåra med böcker och internet är att informationen som 
ges utifrån dessa två fenomen inte är hundra procent pålitliga, då informationen inte 
passar alla barn med det specifika behovet. Detta innebär att pedagogerna inte får tro 
att den kunskap dem får från böcker och internet är den sanna kunskapen utan dem 
får testa sig fram om vilken kunskap som passar barnet i fråga.   

Vi får agera mycket på egen hand för att få fram information. I alla fall information om 
handledningar. Det är inte något som vi blir tilldelade att gå på, utan vi får som sagt ta reda 
på om det finns någon att gå på… Handledningarna kostar tyvärr för mycket för att förskolan 
ska ha råd. Oftast sker det en handledning någon gång på under studiedagarna som vi har. 
(Lövet) 
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Utöver den förnyade kunskapen menar pedagogen att dem själva får ta reda på om 
det finns någon handledning att gå på, för att bli handledda kring barnens särskilda 
behov, men tyvärr är det en kostnadsfråga som alla förskolor inte har råd med. Dessa 
handledningar kommer bland annat från föreläsningar som pedagogerna får chans att 
gå på under sina studiedagar. Det finns även handledning att ta del av från 
förskoleteamet.  

Handledningarna som förskoleteamet ger är lite torra och en aning svår hanterliga då de bara 
hör vår sida utav situationerna istället för att gå ut och de dem med egna ögon. (Lövet) 

Förskoleteamet borde gå ut i förskolorna lite mer och se vår verksamhet och barnen för att 
kunna ge oss en bra handledning. Som dem gör nu är att de endast hör våra ord och tolkar 
och handleder utefter det, vilket inte är särskilt hållbart. (Eken) 

Lövet och Eken anser att förskoleteamet bör gå ut i verksamheten och se barnet i 
fråga i vardagen med egna ögon, istället för hela tiden arbeta utefter pedagogernas 
ord och beskrivningar, för att kunna ge en så bra handledning som möjligt. Detta 
menar pedagogerna skulle underlätta arbetet med barn i behov av särskilt stöd då 
förskolechefen eller förskoleteamet själva får se och skapa egna uppfattningar om 
barnen som dem sedan ska arbeta med. Förskolechefen eller förskoleteamet kanske 
ser något som pedagogerna inte ser, både hos barnet i fråga men även i verksamheten 
och hos pedagogerna.  

Att ta in lärandekandidater till verksamheterna är också ett sätt att få en ny vinkel på saker 
och ting. Dem kan med se nya perspektiv och ha funderingar utöver vissa situationer. Och 
om dem lägger ord på dem ger oss en fundering över varför vi gör på det viset... Men även 
där sätter ekonomin gränser. (Grenen) 

Pedagogen från Grenen anser att lärarkadidater kan ge pedagogernas kunskap ett lyft 
i hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan se ut. Då pedagogerna får respons 
från ytterligare en person och som även kan sätta ord på hur pedagogernas arbete ser 
ut. Men detta är också en kostnadsfråga som Grenen beskriver att alla förskolor inte 
har rå med, då pengarna även måste gå till övriga kostnader som att exempelvis 
förnya miljön. 

 

5.3.2 Sammanfattning 
Forskningsfråga: Hur beskriver pedagogerna eventuella utmaningar i arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd? 

 
Dem största utmaningarna som pedagogerna var överens om och beskrev var tid och 
pengar. Att storlekarna på barngrupperna är en stor utmaning för pedagogerna. Dem 
anser att resurser som finns inte räcker till, så som personal och ekonomi. Ekonomi 
finns knappt för att kunna få ihop vikarier och material till barnen. Eftersom det inte 
finns pengar finns det inte heller några föreläsningar att gå på. Dem pegarna måste 
då tas ifrån barnen. Tid finns inte för att barngrupperna är så stora i jämförelse med 
personalstyrkan. En annan utmaning som beskrivs i mitt arbete är att det upplevs 
förlite stöttning av förskoleteamet och förskolechefen. Och att förskoleteamet och 
förskolechefen oftast bara hör pedagogernas beskrivelser om hur det är i 
barngruppen istället för att sätta sig in i barngruppen med egna ögon. Att få en resurs 
till ett barn som är i behov av särskilt stöd är svårt. Det är en process som tar lång tid. 
Men för att få resurs till barnet måste vårdnadshavarna vara med och införstådda 
med vad som gäller och varför, dt är där den största utmaningen hamnar. Många 
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vårdnadshavare anser språksvaghet som ett godtagbart funktionshinder, när det oftast 
ligger något bakom det språksvaga. 
 

Vissa pedagoger anser att det finns för lite med information om barnen som kommer 
till dem. Medan andra anser att det inte ska behövas information då barnen ska få en 
chans att börja om från början, exempelvis under en förflyttning. I en liten stad 
framkommer det alltid lite information om barn som börjar förskolan. Informationen 
som man då hör är inte pålitligt och fullständig, så det är inget man kan lita på. 
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Diskussion  
I diskussionen ställs resultatet mot tidigare forskning. Här symboliserar rubrikerna 
ännu en gång frågeställningen. Vidare följer min slutsats om studien och så tar jag 
även upp eventuella förslag på fortsatt forskning. 

 
6.1 Förskolans verksamhet 
Av resultatet framkom att en utvecklingsplan är ett bra redskap för att få bättre 
kontroll över arbetets gång med barn i behov av särskilt stöd. Det är även ett bra sätt 
för att få vårdnadshavarna delaktiga i arbetet, då dem får vara med när 
utvecklingsplanen sätts ihop. Det framkom även att en utvecklingsplan går ut på att 
skapa likartad situation på förskolan som i hemmiljön för barnen, som en process 
som hjälper till att få barnens utveckling att gå framåt. Att utvecklingsplanen är en 
process framåt för barnen är något som även Olsson oh Olsson (2013) beskrev. 
Författarna nämnde även att utvecklingsplanen är ett praktiskt redskap i arbetet.  
 

Både studiens informanter och Sandberg (2009/2014) påpekar att det är 
verksamheten som arbetet ska baseras på och inte barnen. Det är då viktigt att ta till 
sig att lära känna barnen och att förstå dem för att kunna bygga en så bra 
utvecklingsperiod som möjligt för dem. Vilket även Gårdare och Sandh (2011) och 
Olsson och Olsson (2013) anser. 
 

6.1.1 Arbetssätt, möjligheter och erfarenheter 
Sandberg (2009/2014) beskrev olika förhållningssätt man kan använda sig av i 
arbetet med barn i behov av stöd. Ett av dem var att dela upp arbetet mellan 
pedagogerna, som att avlasta varandra. Ett annat förhållningssätt var att anställa en 
resursperson som kontinuerligt har fokus på barnet i behov av särskilt stöd 
(Sandberg, 2009/2014), dessa förhållningssätt använder Lövet. Utöver dessa två 
alternativ så arbetar Lövet även mycket med att involvera de övriga barnen i de 
funktionshinder som finns i barngruppen. Att få de övriga barnen att förstå varför 
barnet i fråga gör på olika sätt och varför barnet behöver extra hjälp. Detta har gjort 
att de i dag får hjälp och avlastning i sitt arbete utav de övriga barnen. Att barnen 
exempelvis hjälper barnet i fråga att klippa en rak linje istället för pedagogerna. 
Lövet ansåg att detta var ett bra sätt för både pedagogerna och barnen i gruppen. 
Lövet förklarade att barnen ofta känner sig stolta över att kunna hjälpa en kompis. 
Genom detta förhållningssätt lär sig barnen i samspel med varandra, något som 
Vygotskjis teori handlar om som Hwang och Nilsson (2011) tar upp. 

 
Eken, Kotten och Grenen beskrev att barngrupperna utgör vilka arbetssätt och 
möjligheter som finns att använda sig av i deras arbete. Ofta förekommer förstora 
barngrupper vilket innebär att det finns för många olika utvecklingsfaser inom en och 
samma grupp. Det leder enligt pedagogerna till att planerade grupperingar skapas 
inom barngruppen. Att barnen blir indelade i mindre grupper under vissa aktiviteter 
även att personalstyrkan är för liten för att kunna tillgodose alla barns faser. Att ha en 
lämplig sammansättning och storlek på barngrupperna är bland annat något som 
stärks av skollagen under 2 a kapitlet, Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 
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Lövet talar om att dela med sig av sina erfarenheter i arbetslaget och att det inte finns 
några dåliga erfarenheter. Det finns bara erfarenheter som inte passar i alla 
situationer. Sandberg (2009/2014) talar också om erfarenheternas värde. Erfarenheter 
som pedagogerna tillsammans resonerar kring kan ge ett pedagogiskt stöd i deras 
gemensamma arbete kring barn i behov av särskilt stöd.  

 

6.1.2 Utmaningar i arbetet 
Det framkom tydligt under min studie att storlekarna på barngrupperna tillför en del 
brister i arbetet. Det finns alldeles för mycket barn i jämförelse med personal, vilket 
utgör att tiden inte riktigt finns till pedagogernas arbete och till alla barn, som 
pedagogerna har önskat, vilket Sandberg (2009/2014) stärker. Författaren beskriver 
även att bristerna i en för stor barngrupp kan även leda till att vissa barn stannar i 
deras utveckling då dem exempelvis inte vågar ta för sig i en stor barngrupp.  
 

Pengabristen kan vara en stark motgång under utvecklingen för barnen som är i 
behov av särskilt stöd. Då dem barnen oftast behöver vissa material för att utvecklas 
som förskolan då inte har råd med. Förskolans pengar ska räcka till material som alla 
barn behöver, exempelvis pennor, papper och mat. Vilket gör att pengarna inte kan 
tillges till endast ett barn. Som Olsson och Olsson (2013) skriver behövs det oftast en 
diagnos för att förskolan ska få mer pengar som ska räcka till material till barnet som 
är i behov av särskilt stöd. Vilket man kan koppla ihop med Lillvist och Granlunds 
(2010) avhandling där de framkommer att äldre barn ä lättare att identifiera för en 
diagnos, vilket innebär att diagnos oftast sätts på barn i skolåldern. Att ha för lite 
pengar för de material som behövs visar motsida på vad Hwang och Nilsson (2011) 
och Specialpedagogiska myndigheten (2012) menar, att alla har rätt till stöd. Men 
alla får inte rätt till det stöd som dem behöver, om pengarna inte räcker till material 
som behövs för att barnen ska kunna utvecklas framåt.  
 

Något Kotten ansåg som även Gårdare och Sandh (2011) stärker skulle hjälpa 
arbetet för de kommande förskollärarna var att utvidga 
förskollärarutbildningen med mer grundläggande kunskaper om behov av 
särskilt stöd. Då skulle inte nyexaminerade förskollärare behöva skaffa den 
grundläggande kunskap som behövs på egen hand, vilket kan resultera i att 
arbetet stannar upp medan kunskapen tillförs.  Gårdare och Sandh (2011) 
beskrev även att det är viktigt att uppdatera och förnya kunskap och 
information i arbetet, för att det exempelvis skulle underlätta arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd. När pedagogerna har uppdaterat sig på de nya 
studierna eller forskningarna som finns, gör att arbetet med barnen går framåt 
mycket smidigare. Detta är något som alla pedagogerna la stor vikt på, och 
Lövet anser att det är en självklarhet i arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd.  

 

Kotten nämner även att handledning skulle vara ett bra stöd för pedagogerna att få gå 
på när man arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Att få en handledning i sitt 
arbete utav förskoleteamet i vad pedagogerna gör bra och vad dem kan göra bättre 
ger ett bra stöd genom arbetet. Eken och Lövet beskriver att det är brist på 
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handledningar ifrån förskoleteamet. Något som även Sandberg (2009/2014) stärker. 
Sandberg (2009/2014) beskriver även att information i allmänhet är svårt att få tag på 
i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, vilket även pedagogerna i min studie 
ansåg.  
 

6.1.3 Fysiska och psykiska miljön 
Alla pedagogerna ansåg att miljön är till för alla barn. Den ska anpassas till de olika 
utvecklingsfaser som barnen är i. Riddarsporre och Persson (2010) skriver om hur 
miljön är grunden till barnens utveckling och lärande. Att det är viktigt att barnen ska 
få tag på de material de vill använda och tillfredsställa sig med. Det är då viktigt att 
materialet finns på barnens nivå och utifrån deras intressen. Författarna definierar 
även en perfekt miljö, att det inte finns någon miljö som är perfekt utan att målet mot 
en perfekt miljö är en pågående process som aldrig tar slut. Detta är också något som 
även pedagogerna i min studie ansåg. Att miljön förändras hela tiden för att den ska 
passa barnens intressen och utveckling.  
 

Eken nämner även hur miljön bör vara rymlig om det finns ett barn som sitter i 
rullstol. Att ta bort eventuella hinder för barnet som stolar och lekbackar mitt i 
rummen. Vilket Sandberg (2009/2014) också tar upp, att arbeta bort hinder i miljön 
som eventuellt kan hindra barnens vardag, och som kan försvåra barnens stimulans 
till lärande och utveckling.  
 

6.2 Slutord 
Alla individer är olika, det går alltså inte bara använda all kunskap från böcker och 
tidigare studier, för att kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Man bör 
istället lära känna barnet och se vilken metod som fungerar för just det barnet i fråga. 
Två barn som har samma diagnos kan fungera helt olika på insidan, och då behöver 
arbetet kring dessa barn se helt olika ut. Kunskapen som finns i böcker och i tidigare 
studier är enligt mig inget pedagogerna kan ta och direkt lägga in i arbetet. Utan den 
kunskapen är mer som ett alternativ att välja mellan för att kunna komma fram till 
den metod som passar barnet i fråga och verksamheten bäst.  
 

Slutligen vill jag nämna en del av ett citat som pedagogen från förskolan Grenen gav 
mig, som jag anser är en viktig faktor i arbetet med alla barn. 

Varje barn ska få en chans till en ny möjlighet. (Grenen) 

 
6.3 Förslag på fortsatt forskning 
En uppenbarelse jag gjort under mitt arbete är att det inte finns lika mycket 
information angående förskolebarn med behov av särskilt stöd i jämförelse med de 
barn som går i skolan och är i behov av särskilt stöd. Vad kan vara anledningen till 
det?  
Handlar det om att det inte sätts lika många diagnoser på barnen i förskoleåldern i 
jämförelse med de barnen i skolåldern? Man kan forska vidare om och ta reda på vad 
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anledningen till denna problematik är och diskutera kring hur det förhåller sig och 
varför. 
 

En annan fortsatt studie inom detta område kan även vara att studera vidare om 
anknytningen gällande barn i behov av särskilt stöd. Är anknytningen mellan 
pedagog och barn i behov av särskilt stöd annorlunda i jämförelse mellan pedagog 
och ”normala” barn.  

Ännu en fortsatt studie kan vara att utöka denna studie till andra kommuner. Att 
exempelvis variera mellan olika kommuner för att få fram eventuella skillnader och 
likheter mellan kommunerna.  
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1 
 

Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjufrågor! 
Intervju frågorna handlar om hur förskolans arbete ser ut gällande barn i behov av 
särskilt stöd. Med begreppet barn i behov av särskilt stöd menar jag inte bara de barn 
som har en diagnos utan även dem barn som har svårigheter i vardagen på ett eller 
annat sätt, både fysiskt och psykiskt.  

• Hur förbereder ni pedagoger er för inskolningen/bemötandet av barn i behov 
av stöd? 
- Vad ordnar förskolan? 
- Vad får ni pedagoger ordna?  

• Vad anser du det finns för grundläggande kunskaper eller egenskaper hos er 
pedagoger som ni bör tänka på i arbetet med dessa barn? 

• Hur arbetar ni för att ge de barn med behov av stöd den form av stöd som 
han/hon behöver?  

• Vilka är inblandade i den gemensamma planeringen för hur arbetet med dessa 
barn ska fungera? 

• Vilka eventuella möjligheter ser du som förskollärare i arbetet med barn i 
behov av stöd? 

• På vilket sätt känner ni pedagoger att ni kan ge alla barn (både barn med 
behov av stöd och barn utan) den uppmärksamhet dem behöver, utan att 
”glömma” ett annat barn? 

• På vilket sätt anpassar ni er miljö för att det ska passa både dem barn i behov 
av stöd och de övriga barnen? 

• Vilka eventuella svårigheter ser du som förskollärare i arbetet med barn i 
behov av stöd? 

• Vilka motgångar har ni pedagoger stött på under arbetet med barnen? 
- Är det motgångar som handlar om kunskap om diagnosen/ämnet? 
- Är det motgångar som förskolan ger? 

• Hur många barn kan det finnas i en barngrupp som är i behov av särskilt 
stöd? 
 
Kunskap 

• På vilket sätt anser ni pedagoger att ni har tillräcklig kunskap om hur barnen 
ska bemötas och arbetas med? 
- Var får ni den kunskap ni behöver ifrån? 

• På vilket sätt kan ni pedagoger bli bättre när det gäller kunskapen? 
 
Resurser 

• Vilka resurser upplever du som förskollärare är viktiga för att underlätta 
arbetet med barn i behov av stöd? 

• Hur upplever ni pedagoger den hjälp ni får? 
 


