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Sammanfattning 

Vår studie syftar till att undersöka hur verksamma förskollärare upplever och beskriver begreppet barn 

i behov av särskilt stöd samt om de upplever att de har den kunskap som krävs i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd. Utifrån vårt resultat vill vi undersöka om det stämmer överens med tidigare 

forskning. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer med 

förskollärare, som vi analyserat med hjälp av interpretativ fenomenologisk analys (IPA). Resultaten i 

undersökningen visade på att förskollärarna upplever att begreppet barn i behov av särskilt stöd är 

mångtydigt och visar på ett stort spektra. Resultatet visar även att förskollärarna anser att man aldrig 

blir fullärd i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd, de menar att man kan ha kunskaper inom ett 

område men sakna kunskap inom ett annat. I våra intervjuer har vi likt den tidigare forskningen sett att 

diagnoser är en förutsättning för att få resurser. Studiens slutsatser ger oss förståelse för hur 

förskollärare i praktiken upplever arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I synnerhet har det 

framgått att förskollärarna upplever att de saknar kunskap inom ämnet och därför är det nödvändigt 

med kompetensutveckling samt handledning från specialpedagog. 

Nyckelord 

Barn i behov av särskilt stöd, förskollärare, livsvärld, fenomen, essens, diagnos, förskoledidaktik.  
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Förord 

Den här uppsatsen är skriven av två studenter från förskollärarutbildningen på Stockholms universitet, 

Sarah Andersson och Josefine Bergman. Till grund för uppsatsen är ämnet barn i behov av särskilt 

stöd, ett ämne som väckt vårt intresse och engagemang på olika håll. Vi har båda under våra 

praktikperioder samt under tiden då vi arbetat på olika förskolor kommit i kontakt med barn som på 

olika sätt varit i behov av särskilt stöd och vi har förstått att det är ett viktigt men samtidigt komplext 

område. Vi har valt att skriva uppsatsen tillsammans, dels för att vi båda har intresserat oss för ämnet 

men också för att vi under studietiden har studerat mycket tillsammans och upplevt att vi har 

kompletterat varandra på ett bra sätt. Arbetsprocessen har inte alltid varit enkel men vi har genom 

olika diskussioner kunnat utveckla uppsatsskrivandet. 

Vi skulle vilja sända ett stort tack till familj och vänner som stöttat oss under arbetets gång. Vi vill 

även ta tillfälle i akt och tacka alla de förskollärare som medverkat i vår studie, utan deras bidrag hade 

vi inte haft det material som vi sammanställt. Ett stort tack även till vår handledare Ida Bertell som 

genom stöd och vägledning har hjälpt oss under processen och kommit med värdefulla synpunkter 

som varit användbara för oss under vår skrivprocess.  

Arbetsfördelning  
Vår studie grundar sig på det intresse som vi båda har för området barn i behov av särskilt stöd. 

Eftersom vi delar detta intresse har våra gemensamma kunskaper och den förståelse vi har, blivit 

användbara i studien och vi har båda upplevt att vi vill vara delaktiga i studiens samtliga delar. Därför 

har vi varit noggranna med att båda parter bidragit med text i uppsatsens alla delar. Genom ett sådant 

arbetssätt anser vi att uppsatsen blivit sammanhängande med en röd tråd genom hela texten, samt att vi 

har tillägnat oss samma kunskaper. 
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Inledning 

I kapitel 8 i skollagen 9 § står det att “Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 

stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.”. Utifrån ovanstående citat blir 

det synligt att förskolan har en viktig uppgift att genomföra när det gäller att erbjuda särskilt stöd till 

de barn som behöver det. I vår studie har vi därför valt att undersöka barn i behov av särskilt stöd, med 

fokus på hur begreppet barn i behov av särskilt stöd tolkas och beskrivs av förskollärare. Vi vill också 

undersöka förskollärares uppfattningar om vem som är i behov av särskilt stöd och hur det stödet kan 

utformas. Slutligen vill vi ta reda på om förskollärarna har de verktyg som behövs för att arbeta med 

barn i behov av särskilt stöd. 

I SOU (1997, s. 87) beskrivs det att begreppet barn i behov av särskilt stöd inte syftar till någon 

bestämd och avgränsad grupp och inte heller till barn som uppvisar vissa särskilda egenskaper. Det 

handlar snarare om att vissa barn tillfälligt eller varaktigt kan vara i behov av mer stöd än andra. 

Tidigare forskning visar att begreppet barn i behov av särskilt stöd är svårdefinierat och otydligt (Lutz 

2009, ss. 12-13). Det kan bero på att de barn som behöver stöd kan handla om många olika barn som 

har varierande svårigheter och problem och att denna grupp växer (Frölander 2005, s. 28). 

Utvärderingar av förskolan visar att barn i behov av särskilt stöd ökar och fortsätter att öka. Mest ökar 

den grupp barn som har svårt med samspel och kommunikation med andra, vilket oftast inte behöver 

bero på någon diagnos eller funktionshinder. Detta leder oftast inte heller till att förskolan får några 

ekonomiska resurser för att kunna möta barnens behov (Lärarnas nyheter 2010). Diagnoser har visat 

sig vara en förutsättning för att man ska få specialpedagogiska resurser. Trots detta har förskolan en 

skyldighet att ge stöd oavsett behov, en diagnos ska aldrig vara det som enbart avgör om man erbjuds 

stöd (Skolverket 2015, s. 162). 

Vi har båda under vår tid som vikarier och under vår praktik stött på barn som är i behov av särskilt 

stöd. Vi har också sett att förskollärare har olika uppfattningar om vilka barn som är i behov av särskilt 

stöd och hur arbetet sedan ska utformas. I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, s. 5) står det 

skrivet att,  

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer 

stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar så de utvecklas så långt som möjligt.  

Läroplanen för förskolan är generell i sin beskrivning vilket ger utrymme för olika tolkningar. Vilka 

barn som är i behov av särskilt stöd samt hur detta stöd ska utformas lämnas öppet för olika 

uppfattningar (Lutz 2009, s. 95).  
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I vår studie har vi valt att jämföra våra resultat med vad den tidigare forskningen påvisar för att på så 

sätt få en mer nyanserad bild av fenomenet barn i behov av särskilt stöd. Genom en sådan studie är vår 

förhoppning att synliggöra om teori och praktik överensstämmer.  

Bakgrund  

Historisk tillbakablick  

Genom att göra en historisk tillbakablick kan man se att det under 1800-talet fanns skillnader i hur 

man såg på funktionshinder av olika slag (Brodin & Lindstrand 2010, ss. 19-20). Under den här tiden 

inrättades särskilda institutioner för att segregera personer som på grund av fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar ansågs avvika från normen. Detta gjordes dels i syfte att skydda de personer 

som led av någon funktionsnedsättning eller hade svårigheter i kontakten med andra människor från 

förföljelse, men också för att skydda övriga medborgare från att behöva ta kontakt med eller beblanda 

sig med de som ansågs avvikande. Man talade om ärftlighetsfaktorn som en fara för spridning av dessa 

människor som ansågs avvikande eller svagt begåvade. Diskussionen i samhället handlade också om 

att det fanns en risk att människan skulle förfalla kvalitetsmässigt samt att odugliga barn skulle 

komma till världen. En lag infördes år 1934 om äktenskapsförbud och sterilisering av personer som 

inte ansågs dugliga eller ha de rätta kvaliteterna (Brodin & Lindstrand 2010, ss. 19-21). En förändring 

skedde under 1950-1960 talet när det gäller synen på personer som lider av någon form av 

funktionsnedsättning. Under den här tiden förde Bengt Nirje fram en normaliseringsprincip, en princip 

som gick ut på att personer med funktionsnedsättningar så långt som möjligt skulle kunna leva på 

samma villkor som andra barn, ungdomar och vuxna. Nu strävade man till skillnad från tidigare efter 

att integrera personer med funktionsnedsättningar i samhället (Brodin & Lindstrand 2010, s. 81). 

Genom denna tillbakablick kan vi se hur synen på personer med olika typer av svårigheter har 

förändrats. Från att man sett dessa personer som irrationella eller odugliga samhällsmedborgare som 

ska avskiljas från det övriga samhället, till att alla oavsett svårigheter ska inkluderas och få samma 

möjligheter. 

Begreppets framväxt  

I 1968 års barnstugeutredning lanserades begreppet barn med behov av särskilt stöd och barn med 

särskilda behov. Till gruppen räknades dels barn med fysiska funktionsnedsättningar, barn med 

psykiska svårigheter men också sociala, emotionella och språkliga svårigheter (Skolverket 2005, s. 

10). Under 1980-talet skedde en förändring och i pedagogiskt program för förskolan talade man om 

barn som behöver särskilt stöd. Den traditionella indelningen behålls men synen på barn i behov av 

särskilt stöd är inte längre någon homogen eller begränsad grupp. Svårigheterna kan vara tillfälliga och 

övergående och det visar på att alla barn kan behöva stöd under vissa perioder i förskolan. Under 

1990-talet föreslog socialstyrelsen ett nytt begrepp, barn med svårigheter i barnomsorgen. Det nya 
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begreppet var mer tydligt beskrivande och innefattande inte några förklarande faktorer. Genom att 

understryka detta markerades att miljön i förskolan är av betydelse och kan bidra till vissa svårigheter. 

Svårigheterna förekommer alltså i miljön och bottnar inte i att svårigheterna ligger förankrat hos det 

individuella barnet (Sandberg & Norling 2014, ss. 47-48). Senare gjordes en konkretisering och 

utveckling av begreppet av socialstyrelsen i sina allmänna råd. Begreppet förändrades då från barn 

med behov av särskilt stöd till barn i behov av särskilt stöd. Genom att ta bort ordet med och lägga till 

i ville man visa att barns svårigheter och problem inte alltid beror på specifika egenskaper hos barnet 

utan snarare kan bero på barnets förhållande till den omgivande kontexten (SOU 1972, s. 122; 

Skolverket 2005, s. 10). Socialstyrelsens definition anger ett relationellt perspektiv i synen på barn i 

behov av särskilt stöd, eftersom man understryker att problemet inte enbart kan relateras till individens 

egenskaper (Skolverket 2005, s. 11).  

Barn i behov av särskilt stöd  

Pedagogisk verksamhet för små barn i behov av särskilt stöd i förskolan - generellt och specifikt 

(PEGS) är en studie som genomförts i ett forskningsprojekt där det övergripande syftet var att 

undersöka vilken pedagogisk verksamhet som små barn i behov av särskilt stöd idag erbjuds i 

förskolan. I en av delstudierna har man synliggjort att förskolepersonal på många förskolor identifierar 

barn som de anser är i behov av särskilt stöd samt att de ger ett pedagogiskt stöd som är baserat på 

dessa identifieringar (Björck-Åkesson 2014, s. 27; Sandberg & Norling 2014, s. 45). Vissa av dessa 

barn är formellt berättigade till särskilt stöd då de har en diagnos, medan andra barn inte är formellt 

identifierade som barn i behov av särskilt stöd men som av förskolepersonal eller föräldrar anses vara 

utvecklingsförsenade och identifieras som barn i gråzonen (Sandberg & Norling 2014, s. 45). 

Diagnoser är idag ofta en förutsättning för att barn ska få stödinsatser, där vissa diagnoser kopplas till 

ekonomiska resurser. Att få en diagnos kan därmed möjliggöra att barnet eller förskolan kan ansöka 

om hjälp och tilldelas ekonomiska resurser som behövs för att barnet ska få möjlighet att utvecklas 

optimalt. De barn som inte får en diagnos och som identifieras som barn i gråzonen får inte på samma 

sätt ta del av de pengar som ska tilldelas de barn som har en diagnos och kan därmed riskera att hamna 

utanför, förbises eller inte prioriteras på samma sätt som de kanske hade gjort om de haft en diagnos 

(Brodin & Lindstrand 2010, s. 57). Här kan en problematik synliggöras, då det i skollagen 9 § står 

skrivet att “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, s. 31), vilket innebär att varje enskilt 

barn oavsett diagnos eller inte enligt skollagen har rätt till det stöd som den behöver. 

I SOU (1997 s. 87) framgår det att kommunerna har ett särskilt ansvar när det gäller att ge plats i 

förskolan till barn i behov av särskilt stöd. De lyfter fram att begreppet barn i behov av särskilt stöd  

inte syftar till någon bestämd och avgränsad grupp eller barn som uppvisar vissa specifika egenskaper. 

Det kan istället handla om att vissa barn tillfälligt eller varaktigt kan vara i behov av mer stöd än 

andra. Om det framkommer uppgifter från förskolans personal eller vårdnadshavare att ett barn är i 
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behov av särskilt stöd är det förskolechefens uppgift att se till att detta stöd ges till barnet i fråga. 

Barnets vårdnadshavare ska dessutom få möjlighet att delta vid utformningen av de stödinsatser som 

ska genomföras (Skollagen 2010, s. 31).   

År 1994 skapades Salamancadeklarationen under en konferens som arrangerades av den spanska 

regeringen och Unesco i Salamanca med fokus på undervisning av elever med behov av särskilt stöd 

(Svenska Unescorådet 2006, s. 15). Deklarationens syfte var att ge regeringar, nationella 

biståndsorgan, internationella organisationer, icke-statliga organisationer och övriga organ vägledning 

vid undervisning av elever med behov av särskilt stöd. I deklarationen betonas allas rätt till 

undervisning och med det menas att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning oberoende av vilka 

fysiska, sociala, emotionella eller andra förutsättningar man har (Svenska Unescorådet 2006, ss. 15-

16). Deklarationen är formulerad utifrån en syn på att olikheter mellan människor är normalt och att 

det är inlärningen och undervisningen som ska anpassas efter varje barns behov istället för att barnet 

ska anpassas till förbestämda mål och kriterier som bygger på normer om vad man bör klara av 

(Svenska Unescorådet 2006, s. 16).  

Vi har i denna inledande del av uppsatsen gjort en historisk tillbakablick i form av att beskriva hur 

man tidigare har sett på olikheter, samt hur begreppet barn i behov av särskilt stöd har vuxit fram och 

hur begreppet beskrivs och definieras i olika styrdokument. I vår studie kommer vi att undersöka hur 

förskollärare ser på konstruktionen barn i behov av särskilt stöd. Vi vill också undersöka 

förskollärarnas uppfattningar när det kommer till vem som är i behov av särskilt stöd och hur det 

stödet kan utformas. Vi vill även ta reda på om förskollärarna upplever att de har den kunskap och de 

verktyg som behövs för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. 

Tidigare forskning 

För att finna tidigare forskning inom vårt område har vi sökt via universitetsbibliotekets databaser där 

vi har hittat vetenskapliga artiklar som varit användbara i vår studie. Vi har sökt på både svenska och 

engelska för att på så sätt hitta nationell och internationell forskning inom vårt område. Vi har funnit 

en omfattande variation av forskning inom vårt område barn i behov av särskilt stöd, men begränsad 

forskning vad gäller förskollärares erfarenheter och uppfattningar av arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd.  

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vad den tidigare forskningen uttalar sig om angående begreppet 

barn i behov av särskilt stöd, vilka barn som det kan handla om men också vad forskningen säger 

gällande förskollärares kunskaper inom detta område. Vi har valt ut dessa delar från den tidigare 
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forskningen för att se om förskollärarnas upplevelser i vår studie stämmer överens med den tidigare 

forskningen. 

Definitioner av konstruktionen barn i behov av särskilt stöd i förskolan.  

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan är ett omtalat område med osäkerheter och svårigheter kring 

hur termen barn i behov av särskilt stöd definieras (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och 

Granlund 2010, s. 45; Lutz 2009, s. 12). I läroplanen för förskolan står det att förskolans verksamhet 

ska anpassas efter alla barn och de barn som tillfälligt eller konstant behöver mer stöd än övriga barn i 

gruppen ska få det med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar för att utvecklas på bästa 

möjliga sätt (Skolverket 2010, s. 5). Vad innebär det då att vara i behov av särskilt stöd och hur avgör 

man om ett barn är i behov av särskilt stöd? Sandberg et al. (2010, s. 43) har studerat hur förskollärare 

definierar konstruktionen barn i behov av särskilt stöd i 540 förskoleenheter. Studiens resultat 

synliggör två perspektiv när det kommer till hur förskollärare definierar konstruktionen barn i behov 

av särskilt stöd, ett organisatoriskt perspektiv och ett barnperspektiv. Sandberg et al. (2010, ss. 49-50) 

skriver att vid definitionen av barn i behov av särskilt stöd utifrån ett barnperspektiv baserade 

förskollärarna i studien sina definitioner på barnens individuella behov och barnens karaktär. Med 

användning av ett organisatoriskt perspektiv definierade förskollärarna istället barn i behov av särskilt 

stöd med hänvisning till förskolans utformning och organisation. 

Barnperspektivet delades in i tre kategorier, alla barn är i behov av särskilt stöd, barn som har en 

diagnos och barn som behöver ytterligare stöd. Den första kategorin alla barn är i behov av särskilt 

stöd uttrycker idéen om att alla barn någon gång är i behov av särskilt stöd, alltså att konstruktionen 

barn i behov av särskilt stöd inte är en bestämd grupp barn utan det kan variera. Den andra kategorin 

barn som har en diagnos beskriver definitionen som de barn som har utvecklat en diagnos eller som 

har identifierats som i behov av särskilt stöd av sociala myndigheter. Den sista kategorin barn som 

behöver ytterligare stöd beskriver barn som behöver extra stöd för att klara av vardagen i förskolan. 

Det kan vara barn som har sociala, emotionella eller psykologiska svårigheter, eller barn med 

invandrarbakgrund som behöver språkligt stöd (Sandberg et al. 2010, s. 50).  

Det organisatoriska perspektivet delades in i kategorier som personal och resurser. Inom personal-

kategorin beskrivs vikten av personal för att kunna ha möjlighet att stödja och ha uppsyn över barnen. 

Förskollärarna menar att ytterligare personal behövs i verksamheten till de barn som behöver extra 

resurser och stöd. Kategorin som handlar om resurser berör huruvida förskolorna får ytterligare 

resurser till de barn som behöver extra stöd för att kunna delta i förskolans verksamhet. Förskollärarna 

anser att det behövs fördelas mer resurser till förskolorna än vad som görs för att kunna tillgodose de 

barn som behöver extra stöd (Sandberg et al. 2010, s. 51).  

Nilholm (2005, s. 125) har gjort en liknande beskrivning av dessa perspektiv, där han för fram ett 

traditionellt och ett alternativt perspektiv. Det traditionella perspektivet liknar barnperspektivet 
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beskrivet ovan och är ett mer individualistiskt perspektiv, där svårigheten tycks ligga inneboende hos 

individen. Det traditionella perspektivet har rötter i medicin och psykologi (Nilholm 2005, s. 125; 

Sandberg et al. 2010, s. 49). Lösningen inom ett traditionellt perspektiv tycks vara att man utformar en 

segregerad undervisning med målet att hitta rätt undervisningsmetod för diagnostiserade grupper. En 

kritik som riktats mot detta perspektiv är att man ser individen som problembärare (Nilholm 2005, s. 

126). Det alternativa perspektivet har växt fram från den kritik som det traditionella perspektivet fått. 

Inom detta perspektiv ses barns behov som sociala konstruktioner till skillnad från att vara inneboende 

hos individen. Perspektivet menar exempelvis att det är förskolans system som skapar problem, vilket 

kan liknas vid det organisatoriska perspektivet där svårigheterna snarare tycks ligga i det som omger 

barnen, såsom i miljön och i organisationen (Nilholm 2005, ss. 126-127; Sandberg et al. 2010, s. 50). 

Nilholm, Almqvist, Göransson och Lindqvist (2012, s. 387) menar att yrkesgruppen förskollärare är 

mindre benägna till att diagnostisera barn än skolans personal. Enligt artikeln använder skolan sig av 

mer kategoriseringar i form av diagnoser av barn än förskolan. Det kan tänkas bero på att skolan 

fokuserar mer på individuella prestationer och därför vänds blicken mot individen. 

Vilka barn är i behov av särskilt stöd? 

Lillvist & Granlund (2009, ss. 132-133) har gjort en studie där det framkommer att 17,3% av barnen 

inom två svenska län är i behov av särskilt stöd. Av dessa 17,3 % är det 3,7% som har en diagnos. De 

övriga 13,6 % är barn som inte har en diagnos men som uppvisar olika former av svårigheter (Lillvist 

& Granlund 2009, ss. 132-133). Genom studien har man kommit fram till att oavsett om man har en 

diagnos eller inte så uppvisar barnen samma typ av svårigheter och behöver liknande stöd. Om man 

enbart tittar på diagnoser när man ska identifiera barn i behov av särskilt stöd så fångar men endast en 

liten andel av de barn som är i behov av särskilt stöd. Man menar därför att ett vidgat synsätt kan 

behövas när man studerar barn i behov av särskilt stöd för att på så vis fånga de barn som uppvisar 

svårigheter men som saknar diagnos (Lillvist & Granlund 2009, s. 131). Med hänvisning till 

ovanstående resonemang kan vi dra slutsatsen att det är en stor andel barn som verksamma inom 

förskolan anser är i behov av särskilt stöd. Man kan också utifrån studien dra slutsatsen att ett vidgat 

synsätt behövs när man ska definiera barn i behov av särskilt stöd. Med ett för snävt synsätt är risken 

stor att definitionen kommer att fokusera på enbart barn med diagnoser. 

I en studie av Eva Frölander om barn i behov av särskilt stöd och socialt utsatta barn undersöks bland 

annat vilka barn förskollärare anser att det handlar om. Förskollärarna i den här studien berättade att 

det finns många olika barn som har varierande svårigheter och problem, samt att dessa barn tenderar 

att bli allt fler. Ett annat svar som ofta formulerades av förskollärarna var att alla barn har sina egna 

behov och att det är viktigt som förskollärare att uppmärksamma varje enskilt barns behov (Frölander 

2005, s. 28). 
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I Frölanders studie beskriver förskollärarna barnen i behov av särskilt stöd på olika sätt. De beskrivs 

som barn med låg självkänsla, de blyga och inåtvända barnen, barn med någon form av skada, barn 

med funktionshinder som är synliga eller osynliga, utvecklingsförsenade barn, barn med eller utan 

diagnos, barn med språksvårigheter, barn med motoriska svårigheter, barn som är stressade, barn som 

är omogna och barn som inte har fått tydliga gränser i sin uppfostran. Förskollärarna beskriver också 

att det kan handla om barn som är ängsliga, oroliga eller utåtagerande, eller barn som har det svårt 

hemma eller kommer från krigsområden, samt barn som har svårt att fungera socialt i grupp och 

hamnar i konflikter (Frölander 2005, s. 29). Utifrån studien kan vi förstå att begreppet barn i behov av 

särskilt stöd uppfattas olika av förskollärare och innefattar en bred bild av vilka barn som det kan 

handla om.  

Vilket stöd kan ges?  

Personalens syn på arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan ha betydelse för hur problem som 

uppstår hanteras. Frölander (2005, s. 38) skriver att genom att ha ett tillåtande och öppet klimat där 

man i arbetslaget har öppna diskussioner och känner tillit till varandra kan förhoppningsvis problem 

som uppstår i arbetet med barn i behov av särskilt stöd inte behöva bli så stora. Det har framgått att 

förskollärare anser att samarbete i personalgruppen är viktigt i de fall där det uppstår problem i arbetet 

med ett barn som man inte vet hur man ska hantera. De menar att om man har ett gott samarbete i 

arbetslaget så kan en annan ta över och stötta pedagogen. I dessa situationer är det viktigt att 

personalen är trygga med varandra (Frölander 2005, s. 38).  

Studier har visat att inkludering tycks vara betydelsefullt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I 

en inkluderande miljö kan barnen få stöttning och vägledning av den omgivande kontexten i ett 

kollektivt lärande. Detta uttrycks bland annat i en studie genomförd av Joan Lieber, Karen Capell, 

Susan R. Sandall, Pamela Wolfberg, Eva Horn och Paula Beckman (1998, s. 88) där de beskriver att 

förskollärare anser att barn i behov av särskilt stöd bör få vara delaktiga i samma grupp som övriga 

barn. På så sätt kan de i samspelet bland annat träna på sin språkliga och sociala förmåga (Lieber et al. 

1998, s. 88). En liknande studie har genomförts av Colleen Thornton och Kathryn Underwood där man 

undersökte hur förskollärare och lärare upplever arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt 

stöd (Thornton & Underwood 2012, s. 59). Alla enas om att ett inkluderande arbetssätt gynnar barn i 

behov av särskilt stöd genom de sociala fördelar som barnen då får ta del av. Genom att inkludera barn 

i behov av särskilt stöd förs fokus bort från de svårigheter barnet har, som annars genom exkludering 

hade blivit mer markanta (Thornton & Underwood 2012, s. 66). 

I en studie genomförd av Kerry Purdue i Nya Zeeland undersöktes de hinder och möjligheter som 

uppstår när det kommer till att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den ordinarie verksamheten 

(Purdue 2009, s. 133). I studien framgår att det kan bli svårt att ha ett inkluderande arbetssätt om man 

grundar sina uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd i en medicinsk modell. Om man däremot 
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baserar sina uppfattningar på en sociokulturell modell eller rättighetsbaserad modell så eliminerar man 

de hinder som kan finnas när det kommer till inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Genom att 

fokusera på de svårigheter som finns i miljön och undervisningen istället för att fokusera på individers 

skillnader kan man närma sig ett inkluderande arbetssätt. Man menar att det är miljön och 

undervisningen som bör anpassas efter barnet istället för tvärtom (Purdue 2009, s. 140). 

Akalin, Demir, Sucuoglu, Bakkaloglu & Iscen (2014, s. 40) har genomfört en studie med syfte till att 

undersöka vad förskollärare behöver för att stödja barns utveckling när det kommer till barn i behov av 

särskilt stöd på förskolor i Turkiet.  Resultatet visade att förskollärarna behövde kunskap, erfarenheter 

och stöd i sin profession i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna delade samma syn 

på att barn i behov av särskilt stöd bör få vara delaktiga i samma verksamhet som de övriga barnen 

(Akalin et al. 2014, s. 53). Möjligheten till att lyckas med inkludering försvåras av förskollärares 

negativa attityder och brist på kunskap inom området. Andra faktorer som också har inverkan på hur 

man lyckas inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten är antal barn i behov av särskilt stöd 

i en barngrupp, brist på resurser och stora barngrupper (Akalin et al. 2014, s. 48). Resultatet visar att 

förskollärare i Turkiet har för lite erfarenhet och kunskap för att kunna möta varje enskilt barns behov. 

De menar därför att förskollärare behöver bli försedda med stöd och lämpliga miljöer för pedagogisk 

verksamhet samt fortbildning för förskollärare för att på så sätt skapa positiva attityder inom ämnet. 

Fortbildningen ska även ge förskollärare den kunskap och erfarenhet som de behöver för att 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd ska vara möjlig (Akalin et al. 2014, s. 53).   

En viktig förutsättning för att få stöd och vägledning i sin professionsroll som förskollärare är att ha 

kontakt med en specialpedagog. I en studie genomförd av Karin Renblad och Jane Brodin undersöker 

de hur specialpedagoger ser på det stöd som ges till barn i behov av särskilt stöd och vilken roll 

specialpedagoger har i förskolan (Renblad & Brodin 2014, s. 386). De intervjuade specialpedagogerna 

anser att de har en viktig roll i förskolan för barn i behov av särskilt stöd. De ska bland annat fungera 

som handledare åt förskollärare samt ge stöd och vägledning. Förskollärare ska kunna vända sig till 

specialpedagoger och ventilera frågor, få bekräftelse och för att få nya perspektiv (Renblad & Brodin 

2014, s. 388). 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning kommit fram till och synliggjort olika perspektiv i 

förskollärares definitioner av barn i behov av särskilt stöd. Tidigare forskning visar också på att 

majoriteten av barn i behov av särskilt stöd uppvisar svårigheter men saknar diagnos samt att gruppen 

barn i behov av särskilt stöd är omfattande med ett stort spektra. En viktig förutsättning för att 

förskollärare ska få handledning och kunskap i sin yrkesroll är att ha tillgång till en specialpedagog 

och att förskollärare erbjuds kompetensutveckling inom området. I vår studie vill vi utifrån tidigare 

forskning undersöka vilka upplevelser och erfarenheter verksamma förskollärare har gällande barn i 

behov av särskilt stöd. Vi har utgått från den tidigare forskningen vid formuleringen av vårt syfte samt 
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våra frågeställningar för att på så sätt designa en studie där vi gör en jämförelse mellan teori och 

praktik. 

Syfte och frågeställningar  

Tidigare forskning har visat att begreppet barn i behov av särskilt stöd är svårt att definiera och man 

menar att det finns olika tolkningar av vad begreppet står för och att det därför kan upplevas som 

diffust och otydligt. Forskning visar också att förskollärare upplever att de saknar den kunskap som 

krävs för att kunna stödja barn i behov av särskilt stöd. 

I vår studie vill vi undersöka förskollärarnas erfarenheter av arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Vi vill bland annat ta reda på hur de beskriver begreppet barn i behov av särskilt stöd samt om de 

upplever att de har den kunskap som krävs för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Utifrån vårt 

insamlade empiriska material vill vi undersöka om denna bild stämmer överens med den tidigare 

forskningen. Studiens forskningsfrågor är: 

 Hur beskriver förskollärarna begreppet barn i behov av särskilt stöd? 

 Vilka barn anser förskollärarna är i behov av särskilt stöd? 

 Hur beskriver förskollärarna sina kunskaper i relation till att arbeta med barn i behov av 

särskilt stöd? 

Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet som antas i en studie kommer att påverka hur man ser på det insamlade 

empiriska materialet. Ett teoretiskt perspektiv är nödvändigt för att det ska vara möjligt att kunna se 

materialet som någonting (Svensson 2015, s. 208).  En teori ger oss en analytisk blick, vilket gör det 

möjligt för oss att se vårt empiriska material på ett visst sätt (Svensson 2015, s. 214). Det finns ingen 

teori som kan förklara allt, utan en teori utgår alltid från en synvinkel som kommer påverka hur 

utfallet blir av det empiriska materialet. Det betyder att val av teori påverkar vilka aspekter som lyfts 

fram och vilka aspekter som inte kommer att framgå (Svensson 2015, s. 209). Valet av teoretiskt 

perspektiv får konsekvenser för hur forskningsprocessen kommer att utvecklas och för hur resultatet 

av den empiriska undersökningen framställs och analyseras. De teoretiska begrepp som används 

kommer att påverka förklaringen och beskrivningen av det som studeras (Emilsson 2014, s. 84). 
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Teorin är därför viktig för studien eftersom den påverkar forskningens trovärdighet och därför bör 

valet av teori ske utifrån vad som passar studiens syfte bäst. 

Denna studie använder sig av ett fenomenologiskt perspektiv. Fenomenologin utgår från att studien är 

konstruerad utifrån ett valt fenomen inom en specifik tidpunkt och som lyfter betydelsen i erfarenheter 

utifrån det valda fenomenet (Szklarski 2015, s. 135). Fenomenologi som teoretiskt perspektiv anser vi 

besvarar vårt syfte eftersom förskollärarnas upplevelser av fenomenet barn i behov av särskilt stöd, 

enbart kan förstås utifrån vårt insamlade material av förskollärarnas upplevelser inom förskolan i nutid 

(Szklarski 2015, ss. 131, 135-136). En svårighet inom perspektivet är att under den givna tidsramen få 

fördjupad förståelse för förskollärarnas livsvärldar. Trots detta tror vi att vi genom studien kan bidra 

med viss förståelse för förskollärarnas olika livsvärldar inom fenomenet vi studerar. 

Fenomenologi 
I den här delen kommer vi att beskriva och motivera valet fenomenologi som teoretisk utgångspunkt i 

vår studie och vi kommer att beskriva de centrala begrepp som vi har valt att använda oss av.  

Fenomenologi är en filosofisk teori skapad av Edmund Husserl som handlar om intentionalt 

medvetande. Ett intentionalt medvetande innebär att medvetandet är riktat och meningsskapande. 

Medvetandet är riktat eftersom det alltid finns ett objekt som medvetandet betraktar. Genom samspelet 

mellan objekt och det mänskliga medvetandet skapas en fenomenologisk verklighetsbild, en bild av 

verkligheten så som vi upplever den (Szklarski 2015, s. 132). Fenomenologin intresserar sig i hur 

människor upplever världen i en specifik kontext inom en specifik tidpunkt. Hur människor ser på 

världen kan således uppfattas olika beroende på kontexten, eftersom det skiljer sig beroende på vart 

man befinner sig och vad man själv har för inre mentala erfarenheter såsom ens egna omdömen, 

önskningar, erfarenheter och så vidare. Fenomenologin syftar till att undersöka de fenomen som 

skapas i vårt medvetande när vi samspelar med världen (Willig 2013, ss. 83-84).  

Begreppet Fenomen har sitt ursprung i grekiskan, där det betyder “det som visar sig”, och det är i 

denna bemärkelse som fenomenologin använder sig av begreppet (Bengtsson 1999, s. 11). 

Fenomenologin menar att det inte kan finnas något som visar sig utan att det finns någon som det visar 

sig för. Begreppet fenomen innefattar därmed ett ömsesidigt beroende mellan objekt och subjekt. 

Enligt fenomenologin är det inte logiskt att tänka sig världen av objekt och subjekt som separerade 

från vår upplevelse av det, eftersom alla objekt och subjekt presenterar sig för oss som någonting 

(Willig 2013, s. 84). Vi kan utifrån detta dra slutsatsen att de saker som ämnas inom fenomenologin är 

sakerna som fenomen, alltså så som de visar sig för någon (Bengtsson 1999, s. 11). Fenomen som 

begrepp kommer att bli användbart i studien eftersom det visar förskollärarnas erfarenheter när det 

gäller barn i behov av särskilt stöd. 
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Inom fenomenologin är begreppet essens centralt och kan förklaras som det mest väsentliga i ett 

fenomen, alltså fenomenets kärna. Essensen kan förstås som det oföränderliga i ett fenomen, det som 

gör saken till det den är (Szklarski 2015 s. 132). Essensen i vår studie kan vi finna i förskollärarnas 

liknande erfarenheter av fenomenet, trots att de har olika perspektiv och erfarenheter med sig. 

Begreppet livsvärld kan förstås som någons förgivettagna upplevelsevärld, en upplevelsevärld som vi 

lever i tillsammans med andra människor och som vi har ett kommunikativt förhållande till. 

Livsvärlden kan därmed ses som en social och historisk värld som vi är förtrogna med och som vi tar 

för givet (Bengtsson 1999, ss. 16-17). Begreppet förklarar hur det är möjligt att sätta sig in i andra 

människors upplevelsevärld för att därmed förstå deras perspektiv av olika upplevelser (Bengtsson 

1999, s. 18).  

Den värld vi befinner oss i och är bekanta med tas ofta för givet. Hur vi uppfattar ett fenomen beror på 

våra tidigare erfarenheter och kunskaper. Vi är i världen med våra egna livserfarenheter, känslor och 

mentala inställningar, vilket innebär att om fler betraktar ett och samma fenomen så kommer vi att 

uppleva det olika (Bengtsson 1999, s. 18; Willig 2013, s. 84).  

Begreppet blir relevant i vår studie då vi genomför intervjuer med förskollärare där syftet är att sätta 

oss in i hur deras livsvärld kan tolkas och förstås utifrån det fenomen vi studerar. I vårt insamlade 

material kommer vi att få syn på olika upplevelser av fenomenet men vi kommer även kunna 

synliggöra en essens. Datainsamling inom fenomenologiska studier genomförs oftast med hjälp av 

intervjuer. Fenomenologiska intervjuer är antingen ostrukturerade eller som i vårt fall 

semistrukturerade, där vi använder oss av öppna frågor, ett aktivt lyssnande och samspel med den som 

intervjuas. Metoden blir lämplig för att vi med hjälp av den kan få direkt tillgång till förskollärarnas 

upplevelser av fenomenet barn i behov av särskilt stöd  (Szklarski 2015, s. 136).  

Metod 

Val av metod 
I vår studie vill vi undersöka barn i behov av särskilt stöd med fokus på hur förskollärare tolkar och 

definierar begreppet. Vi vill också utreda förskollärarnas syn på vilka barn som kan vara i behov av 

särskilt stöd, hur stödet kan utformas samt om de upplever att de har kunskap inom ämnet. För att ta 

reda på detta har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som metod. Färgerborg (2011, s. 85) skriver att 

intervjuer gör att vi kan synliggöra människors upplevda verklighet, hur det beskrivs och gestaltas. Det 

kan handla om att den intervjuade får berätta om sina erfarenheter, tankar och upplevelser i relation till 

ämnet. I vår studie har det betydelse för att förskollärarna får möjlighet att berätta om det vi syftar till 

att undersöka. Vi vill genomföra semistrukturerade intervjuer, där vi har ett fast frågeformulär men 
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med möjlighet att komplettera med öppna frågor. En fördel med att göra kvalitativa intervjuer är att 

man kan anpassa frågorna samt den ordning man ställer dem i efter situationen på ett annat sätt än om 

man är bunden vid ett standardiserat frågeformulär. På så vis kan vi också få en bredare bild med 

inslag av fler nyanser än vad vi hade fått fram om vi hade använt oss av standardiserade frågor 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 37-38).    

Eftersom vi vill utreda förskollärares erfarenheter och upplevelser blir intervju som metod mest 

lämpligt. Genom intervjun kan man nå människors inre tankevärld, deras drömmar, idéer, värderingar, 

normer och förhållningssätt. En styrka med intervjuer är att det i mötet med deltagarna finns möjlighet 

att gå djupare in på fenomenet genom att ställa följdfrågor och uppmuntra till att deltagaren berättar 

mer vilket exempelvis inte hade blivit möjligt genom att använda enkät som metod. Intervjun kan 

utvecklas till ett långt, öppenhjärtigt samt förtroligt samtal, där den som intervjuas får möjlighet att 

reflektera över ett specifikt fenomen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 36-38; Fägerborg 2011, s. 

89). Om vi istället hade velat ta reda på hur detta appliceras i verksamheten, där vi behöver empiri om 

händelser, människors beteenden eller sociala samspel hade observationer varit lämpligare som metod 

(Fägerborg 2011, s. 85). En svaghet med att intervjua är att vi enbart får reda på hur förskollärarna 

verbalt uttrycker att de arbetar men vi kan inte med säkerhet veta att det verkligen är så det är i 

praktiken. Intervjun säger med andra ord inte allt, men däremot kan vi få reda deras insikter när det 

kommer till arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 35). 

Intervjuer kan förekomma i olika former. Vi har valt att genomföra våra intervjuer genom direkta 

möten, vilket är den vanligaste intervjuformen, där vi fysiskt träffar med de förskollärare som vi valt 

att intervjua (Fägerborg 2011, s. 92). Intervjun är en tvåvägskommunikation och det är av stor vikt att 

vi är uppmärksamma på vad som sker i mötet mellan intervjuare och den som intervjuas och hur detta 

sedan framställs i den text som publiceras (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 44). 

Urval och avgränsningar 
Den forskningsfråga man har är helt avgörande för vilken grupp eller vilka grupper av människor som 

man är intresserad av att intervjua (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39). Syftet med vår studie är 

som tidigare nämnt att undersöka barn i behov av särskilt stöd med koppling till vad förskollärare har 

för erfarenheter och syn på detta arbete. Därav blir det passande att genomföra kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer med yrkesgruppen förskollärare och vi har valt att intervjua sex stycken 

förskollärare på totat tre olika förskolor. En av förskolorna som ingår i studien är en kommunal 

förskola belägen i en förort i Stockholm. Vi har även intervjuat förskollärare på en privat förskola som 

ligger i en förort i Stockholm. Den tredje förskolan är ett föräldrakooperativ i centrala Stockholm. 

Svensson & Ahrne (2015, s. 26) skriver att trovärdigheten i en studie är kopplad till möjligheten att 

generalisera. Med det menas att man ska kunna säga någonting om en större population. En svaghet 
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inom kvalitativ forskning är därför avsaknaden av generaliserbarhet. Vi har medvetet försökt att välja 

olika förskolor för att på så vis få en bredare bild av fenomenet vi studerar. Genom att studera fler än 

enbart en miljö och jämföra utfallet mellan de olika miljöerna kan vi förhoppningsvis uppmärksamma 

en allmän strävan och på så sätt närma oss en generalisering (Svensson & Ahrne 2015, s. 27).  

När vi har valt intervjupersoner till vår studie har vi tänkt att vi vill ha yrkeskategorin förskollärare. 

Enligt läroplanen för förskolan framgår det att det är förskollärarnas ansvar att verksamheten anpassas 

till alla barn i förskolan. I läroplanen för förskolan framgår det även att det är förskollärarna som har 

det yttersta ansvaret i verksamheten och därför har vi valt att enbart fokusera på yrkeskategorin 

förskollärare i vår studie (Skolverket 2010).  

Undersökningspersoner  

Förskolorna och de förskollärare som har medverkat i vår studie är baserade på olika kontakter som vi 

har inom förskolan men även från våra medstudenter. Vi har även tänkt på att välja förskolor där vi 

själva inte har arbetat.     

Vi har valt att genomföra våra intervjuer på olika förskolor, två privata varav ett var ett 

föräldrakooperativ, och en kommunal förskola. På varje förskola intervjuade vi två pedagoger. Som vi 

tidigare nämnt har vi medvetet valt olika förskolor för att på så vis få en mer nyanserad bild. Vi valde 

inte olika förskolor i syfte att jämföra, däremot kan vi i efterhand konstatera att valet av skilda 

organisationsformer synliggjort en viss variation som från början inte var vårt syfte men blev ett 

intressant sidoresultat. 

Genomförande 
Vi kontaktade förskollärarna på telefon men även mejl och i våra förfrågningar skickade vi ut 

information om studien i form av ett samtyckesbrev där de kunde läsa mer om studien. När vi sedan 

kom ut och skulle genomföra intervjuerna hade vi med utskrivna exemplar av samtyckesbrevet som de 

fick skriva under. Intervjutillfällena planerades in i samråd med förskollärarna och de genomfördes 

under arbetstid på förskollärarnas respektive förskola. Detta gjordes för att underlätta för 

intervjupersonerna, men också för att betona den professionella utgångspunkten som vi har med vår 

studie och även med våra intervjuer (Löfgren 2014, s. 149). Två av intervjupersonerna ville ha 

frågorna mejlade i förväg, de övriga fyra intervjupersonerna fick höra frågorna först under själva 

intervjutillfället. Vid de två första intervjuerna valde vi att både spela in och föra anteckningar, en av 

oss förde anteckningar medans den andra ledde intervjun och ställde frågorna. Efter att vi transkriberat 

de första intervjuerna bestämde vi oss för att enbart spela in och inte föra några anteckningar. Genom 

att göra detta kunde vi båda vara aktiva och koncentrera oss på själva intervjun och ingen av oss 

behövde fokusera på att skriva ner allt som sades. Innan själva intervjutillfället övade vi igenom 

frågorna genom att ställa dem till varandra. Vi testade även tekniken ordentligt innan så att inte 
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samtalet skulle komma av sig på grund av tekniska problem. Vi inledde våra intervjuer med att 

presentera vårt syfte med studien och sedan bad vi om personernas samtycke för att få spela in 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 50). Fördelen med att spela in är att vi i efterhand kan gå 

tillbaka flera gånger och lyssna igenom materialet. Intervjuerna bestod av 11 frågor (se Bilaga 1), 

ordningsföljden kom att variera lite beroende på hur intervjupersonerna svarade, då de ibland i sitt svar 

kom in på någon av våra andra frågor. Intervjuerna tog mellan 30-40 min att genomföra. 

Databearbetning och analysmetod 

Transkribering 

Eftersom ett fältarbete är begränsat i tid är det viktigt att vara snabb med att transkribera sitt material 

och göra en första analys (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). Vi transkriberade vårt material 

tätt inpå intervjutillfället, oftast samma dag eller dagen efter. Fördelen med detta var också att vi då 

hade det aktuellt i minnet. Materialet som transkriberades utgick från inspelat material där vi 

sammanställde varje enskild intervju till en löpande text. Fördelen med att skriva ut transkriberingen 

själv är att man lär känna sitt material bättre och kan redan i transkriberingen börja med analysarbetet 

genom att lyssna och samtidigt skriva (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 51). Texten 

strukturerades upp efter våra olika frågeställningar och de citat som vi tyckte var extra viktiga för vårt 

arbete markerade vi med fetstil. Sedan förde vi in de citat som vi ansåg intressanta för studien i ett 

gemensamt dokument sorterat efter de olika frågeställningarna. Genom att göra en sådan struktur och 

organisering av materialet var förhoppningen att analysarbetet skulle bli mer lättorienterat och 

förtydligas (Back & Berterö 2015, s. 153).  

Interpretativ fenomenologisk analysmetod 

Vi har valt att analysera dataunderlaget med hjälp av en interpretativ fenomenologisk analys (IPA). 

Syftet med studien är undersöka förskollärares upplevelser av arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. IPA som metod blir därför lämplig eftersom man med hjälp av den kan undersöka personers 

enskilda upplevelser av ett fenomen i ett visst sammanhang och på så sätt få inblick i förskollärarnas 

livsvärld (Back & Berterö 2015, s. 148). IPA som analysmetod vilar på en fenomenologisk grund med 

ett särskilt intresse för fenomenets essens, vilket innebär att man vill komma åt själva kärnan i 

upplevelserna av fenomenet (Back & Berterö 2015, s. 149). Metoden blir användbar genom att vi med 

hjälp av den kan urskilja essensen i förskollärarnas upplevelser av fenomenet barn i behov av särskilt 

stöd. Som beskrivet ovan vilar metoden på en fenomenologisk grund vilket sammanstämmer med vårt 

val av teoretiskt utgångspunkt (Back & Berterö 2015, s. 149). IPA samlar in kvalitativ data från 

studiens deltagare genom intervjuer vilket stämmer överens med vårt val av metod som är semi-

strukturerade intervjuer (Back & Berterö 2015, s. 151).  
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IPA som analysmetod analyserar det empiriska materialet i fyra steg (Back & Berterö 2015, ss. 153-

156). Dessa steg förtydligas och beskrivs nedan.  

1. Forskarens första möte med texten 

I det första steget av analysen läser man noggrant den färdiga transkriptionen av varje intervju. För 

att få en klarare bild av transkriberingarna skriver man ner de tankar och reflektioner man får när 

man läser intervjuerna för första gången. 

2. Identifikation av tema 

I det andra steget går du tillbaka till transkriberingarna och läser ytterligare en gång. Texten delas 

sedan in i olika teman och du namnger temat efter textens innehåll och sammanhang.  

3. Kluster av överordnade teman 

I det tredje steget delar du in de olika teman som har identifierats i så kallade kluster. Strukturen 

kan komma att förändras då likheter och skillnader kan synliggöras på olika sätt. När temana har 

fördelats in i kluster gör du överordnade teman för varje kluster, dvs. du namnger varje kluster. 

4. Genomförande av översiktstabell 

I denna del görs en sammanfattande tabell av de citat som illustrerar varje kluster. Det innebär att 

man väljer ut citat från intervjuerna som synliggör varje kluster. 

Forskningsetiska överväganden  
I denna del av texten kommer vi att presentera de etiska överväganden som vi har tagit ställning till 

vid genomförandet av studien. Det berör hur vi har gått tillväga för att skydda deltagarna i studien, hur 

vi hanterat det insamlade materialet samt hur vi reflekterat kring den maktposition vi som forskare har. 

Ett etiskt förhållningssätt inom forskning är ett måste och det ställs krav på att forskaren genomför 

studien med ett så etiskt förhållningssätt som möjligt, så kallat forskningsetik. En mycket viktig del 

inom forskningsetiken innefattar hur studiens informanter behandlas (Vetenskapsrådet 2011, s. 16). Vi 

har tänkt på att deltagarna i vår undersökning har garanterats konfidentialitet, det vill säga att de inte 

går att identifiera. (Vetenskapsrådet 2011, s. 67). Då vi i denna studie kommit i kontakt med 

människors identiteter, ställs det stora krav på oss som forskare och ansvariga för studiens material. 

Deltagarna i studien ska skyddas från avslöjande av identitet enligt individskyddskravet. Vi har därför 

varit noga med att inga enskilda barns eller förskollärares identiteter avslöjas i studien, under 

intervjutillfällena benämndes aldrig barnen vid namn för att på så sätt skydda barnets identiteter 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 18). Vi anser inte att förskolans plats, namnen på förskollärarna eller 

namnen på barnen är relevant för vår studie och därför redovisas inte detta i resultatet. Vi anser att det 

är viktigt att utomstående personer inte kan identifiera de olika förskolorna som deltar i studien samt 

barngrupperna och därför har vi i enlighet med personuppgiftslagen § 1 (SFS 1998:204) skyddat 
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deltagarnas personuppgifter för att de inte ska känna sig utlämnade. Utifrån ovanstående resonemang 

har vi därför valt att anonymisera vårt material (Vetenskapsrådet 2011, s. 49). 

En viktig aspekt att reflektera över är att vi befinner oss i en maktposition i förhållande till de som vi 

intervjuar. Att skriva anteckningar under intervjuerna och transkribera materialet är ingen neutral 

process eftersom forskaren har möjlighet att tolka och skriva på många olika sätt och ingen text är 

därför varken oskyldig eller neutral. Analysarbetet ligger helt och hållet i forskarens händer och 

synliggör därför den maktposition som vi har (Dolk 2013, s. 61). Detta har vi tänkt på när vi har 

analyserat och vi har försökt göra en sådan rättvis beskrivning som möjligt med respekt för deltagarna 

där det inte ska vara möjligt att känna igen en person beroende på hur denne svarar (Löfdahl 2014, s. 

38).  

En viktig del handlar om att ge utförlig information till våra deltagare om studiens syfte och att 

personerna därefter ger sitt samtycke om att delta och att de får information om att de när som helst 

under studiens gång kan avbryta sitt deltagande (Löfdahl 2014, s. 36; Vetenskapsrådet 2011, s. 43). 

Samtliga deltagare tilldelades ett informations- och samtyckesbrev (se Bilaga 2), innan 

intervjutillfället. I samtyckesbrevet beskrev vi syftet med vår studie samt hur vi tänkt genomföra våra 

intervjuer. Brevet informerade även om tystnadsplikt och att ett självständigt arbete är reglerat av 

bland annat personuppgiftslagen samt hur vårt insamlade material hanteras. Brevet avslutades med en 

del för underskrift, där informanterna ger sitt medgivande till deltagande (Vetenskapsrådet 2011, ss. 

49-50). 

Nyttjandekravet är något som vi också måste ta hänsyn till när vi genomför vår undersökning. Det 

handlar om att allt material som vi samlat in under intervjuerna ska förvaras så att ingen obehörig kan 

ta del av informationen och på så sätt sprida den vidare. När vi är färdiga med vår studie kommer allt 

insamlat material att raderas (Löfdahl 2014, s. 38). 

Studiens kvalitet 
I denna del av uppsatsen kommer vi att diskutera styrkor och svagheter i vår studie. Vi diskuterar 

bland annat valet av metod, studiens tillförlitlighet och giltighet samt övriga kvalitetsaspekter. 

Vårt urval består av yrkeskategorin förskollärare. Anledningen till att vi valt att intervjua förskollärare 

baserar vi på läroplanen för förskolan där det framgår att förskollärare har det yttersta ansvaret i 

verksamheten. Utifrån läroplanens resonemang ansåg vi att förskollärare var mest lämpliga för 

studiens syfte. I efterhand har vi reflekterat över att det hade varit intressant att genomföra intervjuer 

med barnskötare och specialpedagoger också, för att på så vis få en bredare bild av olika 

yrkeskategoriers erfarenheter. Vid ett sådant val av intervjupersoner hade det kunna leda till en 

jämförelse av yrkesgruppernas syn på arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Ur ett etiskt perspektiv 
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hade det däremot blivit svårt eftersom en sådan jämförelse kunnat påvisa yrkesgruppernas olika 

kunskaper inom fenomenet och därmed synliggöra skillnader.  

Fyra kvalitetsaspekter synliggörs inom IPA metoden som vi använt i vår studie. Första kriteriet 

handlar om att vi som forskare bör visa känslighet inför deltagarnas engagemang och att vi bör visa 

uppskattning för det material vi samlat in samt hantera det på ett respektfullt sätt. Det andra kriteriet 

handlar om ett engagemang från vår sida där vi måste få deltagarna att känna sig bekväma under 

intervjutillfället för att därigenom kunna delge sina upplevelser och erfarenheter. Det tredje kriteriet 

innebär att vi måste kunna redogöra för hur studien är uppbyggd och designad, exempelvis vad man 

baserar sina urval på. Det fjärde och sista kriteriet handlar om huruvida studien bidrar med något 

intressant för läsaren (Back & Berterö 2015, ss. 159-160). Vi har hanterat vårt insamlade material på 

ett respektfullt sätt och vi har visat uppskattning gentemot våra deltagare i studien. Vårt insamlade 

material har vi förvarat så att ingen obehörig kan ta del av det, materialet har enbart använts i syfte för 

vår studie (Löfdahl 2014, s. 38). Vi har genomfört intervjuerna på deltagarnas respektive förskola. 

Genom att genomföra intervjuerna i en miljö som förskollärarna är bekanta med var vår förhoppning 

att de skulle känna sig bekväma. I slutet av uppsatsen synliggör vi de resultat som vi kommit fram till 

och hur dessa resultat är intressanta i förhållande till studiens syfte. Utifrån ovanstående 

kvalitetsaspekter blir det synligt att vår studie uppnår kriterierna för en god kvalitet. 

Vid den första intervjun var vår strategi att både spela in och föra anteckningar, en av oss fokuserade 

på att anteckna på dator medan den andra ledde intervjun och ställde frågorna. Efter intervjun 

bestämde vi oss för att ändra strategi då vi upplevde att ljudinspelningen var tillräcklig. Istället för att 

en av oss enbart fokuserade på att föra anteckningar kunde vi båda vara aktiva under intervjun. Vi 

turades om att ställa frågorna och en av oss ansvarade för att anteckna övriga aspekter såsom tonläge 

och ansiktsuttryck. Genom att ändra strategin upplevde vi att studien fick ett rikare material och fler 

följdfrågor blev möjliga, vilket vi ser som en styrka eftersom det möjliggjorde en rättvisare tolkning av 

materialet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 52). Löfgren (2014, s. 149) skriver att en 

pilotintervju är bra att genomföra innan man genomför intervjuerna. Genom en pilotintervju får man 

prova sin intervjuguide, utrustning och hur man fungerar själv som intervjuare för att på vis få syn på 

sina egna misstag och lära sig från dem. En svaghet i studien skulle därför kunna vara avsaknaden av 

en sådan pilotintervju, som förberedelse ställde vi enbart frågorna till varandra. Vid första 

intervjutillfället märkte vi att följdfrågor inte kom naturligt och om vi hade genomfört en pilotintervju 

innan hade problemet kanske inte uppstått.  

Vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer i studien vilket vi ser som en styrka eftersom vi då 

inte är bundna till ett fast frågeformulär och vi kunde bestämma i vilken ordning vi ställde frågorna. 

Det gjorde det möjligt för oss att ställa följdfrågor så att deltagarna kunde utveckla och komplettera 

sina svar och resonemang (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 37-38). Ett begrepp som används 

för att beskriva studiens kvalitet är validitet. Begreppet beskriver om metod och syfte är samstämmiga 
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med varandra, det vill säga om metoden är lämplig för studiens syfte (Thornberg & Fejes 2014, s. 

258). Vår metod anser vi är lämplig att använda för att besvara vårt syfte eftersom vi vill undersöka 

förskollärares upplevelser och erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd. Metoden semi-

strukturerade intervjuer har gjort det möjligt för oss att förstå förskollärarnas olika livsvärldar. Genom 

att ställa frågor till förskollärare om fenomenet får vi tillgång till deras livsvärld och erfarenheter 

(Szklarski 2015, s. 136). En svaghet med att genomföra intervjuer är att vi endast får reda på hur 

förskollärarna verbalt uttrycker att de gör eller upplever ett fenomen, men vi kan inte med säkerhet 

veta att det verkligen är så det är i praktiken. Det som sägs i en intervju kan ha andra syften än det som 

intervjuaren tänkt sig. För att få ett rikt material som berättar mer om det man studerar kan det vara 

lämpligt att komplettera med andra metoder. Eftersom vi i vår studie fokuserar på enbart upplevelser 

av ett fenomen anser vi att semi-strukturerade intervjuer är tillräckligt som metod (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 35, 54). Transparens är ett annat begrepp som inverkar på studiens 

trovärdighet, vilket innebär att forskningsprocessen ska vara möjlig att diskutera och kritisera. Texter 

som inte kritiseras eller diskuteras kan ses som texter som inte avslöjar tillräckligt mycket om 

forskningsprocessen. Att vara medveten om eventuella svagheter i sin forskning är alltid bättre än att 

försöka dölja dem (Svensson & Ahrne 2015, s. 25). Vi har i vår forskningsprocess försökt att kritiskt 

granska vår studie och dess resultat för att läsaren ska få en så rättvis bild av studien som möjligt.    

Vetenskapsrådet (2011, s. 24) skriver att kraven på god vetenskaplig kvalitet är i sin helhet uppfyllda 

om forskningen ger nya kunskaper, uppenbarar tidigare okända resonemang eller bidrar med ett nytt 

sätt att tänka över tidigare kända förhållanden. I vår studie har vi jämfört vad den tidigare forskningen 

säger om vårt fenomen med hur förskollärare i praktiken upplever fenomenet. Denna jämförelse kan 

ses som bidragande till forskningen eftersom vi jämför teori och praktik med varandra för att på så sätt 

se om det överensstämmer eller påvisar skillnader. Vår studie bidrar i sin mån inte med mycket nya 

kunskaper, men bidrar med ett nytt sätt att tänka kring tidigare forskning genom att vi lyfter 

förskollärares egna upplevelser och erfarenheter vilket på så sätt blir en ny infallsvinkel till 

forskningen.  

Resultat  

Syftet med att använda interpretativ fenomenologisk analys (IPA) i vår analys är att utforska 

förskollärarnas syn på fenomenet barn i behov av särskilt stöd. Genom denna analysmetod kan vi få 

fatt i förskollärarnas enskilda upplevelser. Fokus inom analysmetoden är individers upplevelser av 

deras personliga och sociala livsvärld. Med hjälp av denna analysmetod kan vi analysera 

förskollärarnas uppfattningar av studiens fenomen samt uppmärksamma fenomenets väsentliga delar, 
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dvs. essensen (Back & Berterö 2015, ss. 148-150).  Nedan beskrivs hur de olika stegen i 

analysmetoden gestaltas i vår studie.  

Steg 1 - Forskarens första möte med texten 

I det första steget i analysen utgick vi från vårt transkriberade material och läste igenom det noggrant. 

Vi skrev ner våra reflektioner och försökte se om vi kunde hitta återkommande reflektioner i 

intervjufrågorna, det vill säga gemensamma nämnare i svaren som intervjupersonerna gav.  

Steg 2 - Identifikation av tema 

I detta steg försökte vi summera de reflektioner vi dokumenterat i första steget. De gemensamma 

nämnarna vi hittat delades in olika teman, där vi namngav temat utifrån det övergripande 

innehållet.  Detta resulterade i 11 teman:  

Specialpedagoger, kompetensutveckling, särskilda kunskaper krävs, inte vår rätt att avgöra, 

mångtydigt begrepp, diagnos, resurser, en anpassad miljö, barngrupper, perspektiv och låsningar. 

Steg 3 - Kluster av överordnade teman 

Utifrån de teman som vi identifierat i steg två har vi försökt att finna samband mellan alla temana för 

att på så sätt kunna dela upp dem i mer allmänna rubriker, så kallade kluster. Vi fann fyra 

övergripande teman.  

I det första klustret inkluderades de tre temana specialpedagoger, kompetensutveckling och särskilda 

kunskaper krävs. Temana valdes ut därför att vi såg återkommande reflektioner kring dessa i 

förskollärarnas uttalanden. Klustret tilldelades rubriken kunskap för att temana belyser olika former av 

kunskaper som förskollärarna anser sig behöva i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Förskollärarna uttryckte att särskilda kunskaper är viktigt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Därför är kompetensutveckling av stor vikt samt att förskollärarna får stöd och handledning från 

specialpedagoger.  

Det andra klustret valde vi att benämna som svårigheter. I klustret hör temana inte vår rätt att avgöra, 

mångtydigt begrepp och diagnos till. Temana belyser olika typer av svårigheter som förskollärarna 

upplevde i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Dels är det ett svårdefinierat begrepp och som 

förskollärare har vi själva inte rätten att avgöra vilket stöd som behövs. Förskollärarna uttryckte att 

sociala svårigheter hos barn är svårare att hantera och att diagnoser underlättar arbetet då man oftast i 

dessa fall får de verktyg och resurser som behövs.  

Det tredje klustret har vi valt att benämna som organisation. De tre teman som lades in i klustret är 

resurser, en anpassad miljö samt barngrupper. Förskollärarna upplever det som svårt att anpassa 

verksamheten efter alla barns behov enligt läroplanen för förskolan. Det framkommer att mindre 

barngrupper underlättar arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I intervjuerna uttrycker 

förskollärarna att tilldelningen av resurser kan se olika ut och ibland vara ojämnt fördelat.  
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I det fjärde och sista klustret ingår två teman, perspektiv och låsningar. Temana belyser 

förskollärarnas inställningar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och därför har vi valt att 

benämna klustret som förhållningssätt. Temana visar på olika sätt att tänka när det gäller arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd och där olika synsätt uttrycks. 

En sammanfattning av de kluster som skapats är:  

1. Kunskap (Specialpedagoger, kompetensutveckling, särskilda kunskaper krävs) 

2. Svårigheter (inte vår rätt att avgöra, mångtydigt begrepp, diagnos) 

3. Organisation (resurser, en anpassad miljö, barngrupper) 

4. Förhållningssätt  (Perspektiv, Låsningar). 

I nästa steg ges en ytterligare sammanfattning av klustren där vi utgår från citat hämtade från 

intervjuerna för att beskriva klustren närmare. 

Steg 4 – Genomförande av översiktstabell  

Kluster – Kunskap 

Specialpedagoger ”Man kan alltid ha ett resonemang, alltid mejla, 

alltid ringa, så det finns alltid en öppenhet. 

Ibland kanske man bara vill få saker ur sig.” 

s. 22 

Det krävs särskilda 

kunskaper  

”Skulle jag få ett barn med diabetes, definitivt 

så måste jag ju ha mer kunskap för jag har 

ingen aning om diabetes.” 

s. 23 

Kompetensutveckling ”Om man bor här i Stockholm då har dem ju 

kostnadsfria utbildningar för pedagoger och 

hela arbetslaget.” 

s. 23 

Kluster – Svårigheter  

Inte vår rätt att avgöra ”Det är alltid i samråd med föräldrar.” s. 24 

Mångtydigt begrepp  ”Tänker på många barn, men framförallt barn 

som har lite svårare för sig.” 
s. 24 

Diagnos  ”Man sätter ju inte diagnos ADHD på ett barn i 

förskolan dem är för små, det är ju någonting 

som kommer sen.” 

s. 25 

Kluster – Organisation 

Resurser ”Jag har fått resurs en gång utan utredning, då 

var det riktigt kris.” 
s. 25 

En anpassad miljö ”Det går inte att anpassa verksamheten så att 

det stämmer överens med varje barn.” 
s. 26 

Barngrupper ”Jag tycker att alla förskolor ska ha mindre 

barngrupper, men det är ju nästan omöjligt.” 
s. 26 
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Kluster – Förhållningssätt  

Perspektiv  ”Man pratar mycket om normer och någonstans 

finns det ju en ram där barnen ska “passa in”.” 
s. 27 

Låsningar  ”Det kan handla om situationer där man ska ha 

den rätta nyckeln men det har man inte alltid, 

det är omöjligt.” 

s. 28 

Kolumnen längst till höger i översiktstabellen hänvisar till de sidor i studien där vi går närmare in på 

vardera citat. 

Sammanfattning av kluster 1 - Kunskap 
I detta kluster har vi sammanfattat förskollärarnas syn på olika former av kunskaper som man kan 

behöva i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Vi har skapat detta kluster i förhållande till vad förskollärarna i intervjuerna sa angående vilka 

kunskaper som krävs, men också vart de kan vända sig för att få handledning samt om de själva 

upplever att de kan få kompetensutveckling inom ämnet barn i behov av särskilt stöd. 

Specialpedagoger 

Hon har dagar då hon kommer hit och bara är i barngruppen och handleder och gör dokumentationer 

så hon ser ju barnen. Man kan alltid ha ett resonemang, alltid mejla, alltid ringa, så det finns alltid en 

öppenhet, ibland kanske man bara vill få saker ur sig. 

Det kan räcka att man bara vill se om man tänker rätt, någon att bolla med. 

I citatet framgår det att förskollärarna värdesätter specialpedagogens kompetens samt att 

specialpedagogen är lättillgänglig och kan erbjuda stöttning och vägledning i förskollärarnas arbete 

när det exempelvis gäller barn som behöver stöd. 

Förut så gick vi under stadsdelen och då fick vi tillgång till deras stödenhet och då visste vi vilka 

psykologerna och specialpedagogerna var. Det var mycket lättare då. Eftersom vi är en privat 

förskola nu så är det privata aktörer som skriver och skickar, då är det svårare. Vi kan också ta hjälp 

genom vårt nätverk angående vilka specialpedagoger som de använder. 

Enligt citatet ovan framgår det att stödet från specialpedagoger kan se olika ut. Inom vissa förskolor 

har man en och samma specialpedagog som stöttar och vägleder. Inom andra förskolor är stödet från 

specialpedagoger inte lika lättillgängligt.  

Citaten har valts ut därför att de beskriver stödet man kan få av specialpedagogen och att det är viktigt 

med en tillgänglig specialpedagog som man kan diskutera sina tankar med. Vi skapade temat 

specialpedagoger eftersom vi anser att det belyser en kunskap som förskollärarna har tillgång till och 

som är till nytta i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Citaten visar också på en skillnad mellan 

förskolorna, att vissa har ett mer lättillgängligt stöd från en specialpedagog än andra. 
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Det krävs särskilda kunskaper 

Man ska väl alltid ha mer kunskap. Man har nog den kunskap som krävs för att arbeta i barngrupp, 

men är det någon som har ganska mycket speciella behov vet jag inte riktigt om man känner att man 

har just den kunskapen för just det barnet. 

Allting beror ju också på vad det är för särskilt stöd det här barnet behöver. Skulle jag få ett barn med 

diabetes, definitivt så måste jag ju ha mer kunskap för jag har ingen aning om diabetes. 

Enligt citaten ovan beskriver förskollärarna att man aldrig blir fullärd, med det menar vi att det finns 

så många olika behov att ta hänsyn till. Förskollärarna upplever att de har kompetens inom vissa 

områden men saknar kunskap inom andra. Vi upplever att förskollärarna i studien var eniga om att 

särskilda kunskaper krävs vilket beror helt och hållet på vad det är för behov som barnet har och vi 

anser att citaten ovan belyser detta. 

Vi har valt att benämna temat som kunskaper för att citaten visar på att olika kunskaper krävs 

beroende på vilket behov som barnet har och som pedagogerna ska tillgodose. Det blir tydligt att 

pedagogerna upplever att de har kunskap inom vissa områden men att det saknas kunskaper inom 

andra områden som kan behöva kompletteras. 

Kompetensutveckling 

Om man bor här i Stockholm då har dem ju kostnadsfria utbildningar för pedagoger och hela 

arbetslaget. Det är viktigt att man verkligen utnyttjar och går på de här kurserna. Det finns så mycket 

bara man öppnar ögonen, det ingår i vårt uppdrag att veta hur man söker hjälp. 

Citatet ovan visar på att det finns kurser att gå på om man behöver komplettera men att det är vår 

skyldighet som förskollärare att i vårt uppdrag söka och ta hjälp via kurser. 

Vi har ju föreläsningar hela tiden som vi blir rekommenderade att gå på. Det gäller att hitta bra kurser 

att komplettera med. Man får inte tillräcklig kunskap genom att bara gå förskollärarutbildningen. 

Citatet visar att förskolläraren upplever att förskollärarutbildningen inte täcker alla kunskaper som 

behövs i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och att det är nödvändigt att komplettera med 

specifik kunskap när man har ett barn som uppvisar svårigheter. 

Vi anser att dessa två citat synliggör att det är vår uppgift som verksamma förskollärare att söka den 

kunskap som vi behöver för att tillgodose barnets särskilda behov. Det framkommer att 

förskollärarutbildningen inte täcker all den kunskap som en förskollärare behöver. 

Sammanfattning av kluster 2 - Svårigheter 
Detta kluster har vi skapat för att vi under studien har stött på olika svårigheter och dilemman som kan 

uppstå i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det kan handla om svårigheter i processen att 
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avgöra vilka barn som behöver särskilt stöd och när det särskilda stödet behövs. Det har även framgått 

att det är svårare att arbeta med barn som är i behov av stöd men som inte har en diagnos. 

Inte vår rätt att avgöra 

Vi sätter inte diagnoser men vi kan avgöra i vilken riktning som man behöver stöd, sen måste 

föräldrarna också vara involverade, det är ju en lång process också om man ska komma dit att man 

gör utredningar och en handlingsplan. 

Vi tolkar det som att förskolläraren menar att man kan avgöra i vilken mån som barnet behöver stöd 

men aldrig uttala något om diagnoser. I denna process måste också föräldrarna vara delaktiga och 

förskolläraren upplever att processen inte är enkel. 

Vi diskuterar med föräldrarna, men det är inte alltid som det går hem hos dem. Det är alltid i samråd 

med föräldrar. 

I det här citatet blir det synligt att det ibland kan uppstå svårigheter i samarbetet med föräldrarna. Det 

krävs att man har föräldrarna med sig men att det inte alltid går. 

I citaten ovan uttrycker förskollärarna att samråd med föräldrar är avgörande för vilket stöd barnet kan 

få. Vi som förskollärare kan i den dagliga verksamheten i viss mån utforma stöd för de barn som 

behöver extra stöd men om det krävs mer omfattande stödinsatser så måste föräldrarna vara delaktiga 

och godkänna en sådan process. 

Mångtydigt begrepp 

Det är så stort, det kan handla om ett stöd som behövs under en dag eller under en vecka. Jag tänker 

på många barn, men framförallt barn som har lite svårare för sig. Barn som exempelvis har svårt med 

kommunikationen, det kan också gälla lekregler eller olika sociala koder. Sen finns det ju de som har 

svårt med synen eller som har en form av utvecklingsstörning. Det kan också finnas tysta barn som vi 

ska försöka hitta, som man inte får glömma bort. Det kan också vara ett barn i kris exempelvis om 

man har en sjuk förälder hemma. Jag tänker på de här barnen som behöver lite extra. 

Citatet ovan beskriver komplexiteten i definitionen av barn i behov av särskilt stöd. Det framgår att det 

är ett brett område och att det är svårt att exakt definiera vilka barn som det kan handla om. 

Då tänker jag på att det behöver nästan alla barn. Eller som man arbetar med barn med särskilt stöd 

behöver man applicera på alla barn. Så tänker jag, för barn behöver stöd i olika perioder. 

Ovanstående resonemang synliggör en annan infallsvinkel när det gäller definitionen av barn i behov 

av särskilt stöd. Här görs ingen skillnad utan man menar att alla barn någon period i livet är i behov av 

stöd, och att det arbetssätt man skapar för dessa barn gynnar även resten av barngruppen. 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd är ett svårdefinierat och mångtydigt begrepp. Förskollärarna 

menar att det är ett brett område med många olika typer av svårigheter. Det visar även på att alla barn 
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någon gång i livet är i behov av särskilt stöd och att det stöd som är lämpligt för barn i behov av 

särskilt stöd även gynnar övriga barngruppen.  

Diagnos 

De sociala svårigheterna är svårare att ta på. I förskolan är det mer acceptabelt att vara olik därför att 

ramarna är vidare. Sen när barnet börjar skolan smalnar ramarna av och det är då det märks. Jag har 

varit med om när de säger såhär “Varför märkte ni inte något på förskolan?”. Därför att här är det mer 

acceptabelt att man är olik. Man sätter ju inte diagnos ADHD på ett barn i förskolan för dem är för 

små, det är ju någonting som kommer sen. Men man kan ju ändå få en känsla men vi kan ju aldrig 

säga och det får vi inte heller göra. 

I citatet ovan framkommer det att det är mer acceptabelt att vara olika i förskolan jämfört med i 

skolan. En anledning till detta kan vara att ramarna i förskolan är vidare än i skolan. Det är inte så 

vanligt att barnen i förskolan får en diagnos, oftast är det något som kommer senare. Det framkommer 

även att de sociala svårigheterna är svårare att hantera i jämförelse med de som är fysiska. 

Det är lättare med barn som får en diagnos än med de barn som befinner sig i gråzonen som man vet 

skulle behöva en diagnos. Handlar det om fysiska besvär så finns det alltid stöttning om det 

exempelvis rör hörseln så kan man få gå många kurser. Det är när det rör det sociala som det inte är 

lika lätt.  

Citatet beskriver att en diagnos underlättar arbetet med barn i behov av särskilt stöd. En diagnos ger 

enligt förskollärarna mer redskap och verktyg för att arbeta med barnet. De sociala svårigheterna är 

svårare att veta hur man ska hantera. 

Citaten ovan belyser en problematik i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna 

uttrycker att en diagnos underlättar arbetet eftersom de då får resurser och verktyg för att på bästa 

möjliga sätt arbeta med barnet som behöver stöd. De sociala svårigheterna är enligt förskollärarna 

svårare att ta på och arbeta med. De menar också att i förskolan så är olikheter mer acceptabelt än i 

skolan vilket kan tolkas som att man i förskolan lätt kan missa barn som behöver stöd. Som senare 

kommer att bli synligt i skolan och då har man gått miste om att sätta in stödinsatser tidigt. 

Sammanfattning av kluster 3 – Organisation 

Under detta kluster berör vi frågor kring förskolans organisation. Hur resurser fördelas och används, 

hur förskollärarna anpassar verksamheten efter alla barn samt vilken betydelse barngrupperna har för 

barn i behov av särskilt stöd. 

Resurser 

Ja men är det en diagnos, då har man resurs till 99%, sen är det ju också hur man fördelar 

resurstimmarna. Jag har fått resurs en gång utan utredning, då var det riktigt kris. Och det är där som 

jag kan bli så förbaskad, för resurspengen är så låg. Man söker i stadsdelen och får en summa och den 
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ska av cheferna fördelas ut mellan flera förskolor och ibland kanske man inte får det som man vill ha, 

så det är ju inte så lätt. 

Förskolläraren förklarar att om ett barn har en diagnos så får barnet med största sannolikhet resurser. 

Om det istället är ett barn som uppvisar svårigheter men saknar diagnos så är det betydligt svårare att 

få resurs vilket kan bero på att resurspengen är för låg. Citatet visar också på problematiken som finns 

när man behöver resurser eftersom det framkommer att resurser är lättare att få om barnet har en 

diagnos eller fysisk skada. Resurspengen får man ansöka om och den ska delas mellan olika förskolor, 

och det är inte alltid säkert att man får de resurser som man behöver till förskolan. 

Sammanfattningsvis uttrycker förskollärarna att det finns en ojämn fördelning i hur resurser tilldelas. 

Enligt förskollärarna krävs det en diagnos för att resurser ska vara en självklarhet, utan diagnos är det 

betydligt svårare att få det stöd som man är i behov av. 

En anpassad miljö  

Det är klart att detta är jättesvårt, det blir ju en enorm utmaning. Vi kan ju inte tänka att vi klarar det 

för då ljuger vi för oss själva om vi tror att vi kan det. Vi hittar något ungefär medel och kanske vissa 

stunder så lyckas man och då gäller det faktiskt att man kommer ihåg dem stunderna. 

I förskollärarnas uttalanden kan vi tyda att det är en stor utmaning att anpassa verksamheten efter varje 

barns behov enligt förskolans läroplan. Vi kan synliggöra en viss uppgivenhet hos förskollärarna, de 

menar att ibland lyckas man och ibland lyckas man inte. Vi tolkar det som att förskollärarna har 

utarbetat en strategi som fungerar för de flesta barnen men om det tillkommer ett barn som har stora 

svårigheter så blir det en stor utmaning och den strategi som används kanske inte fungerar då. 

Det är jättesvårt men det är ju vår skyldighet också men jag tror inte att det går alltid, det går inte att 

anpassa verksamheten så att det stämmer överens med varje barn. Vi försöker liksom men det går inte 

hela tiden. 

I det här citatet synliggörs det att vi har en skyldighet i vårt uppdrag som förskollärare att anpassa 

verksamheten efter varje barns behov men att det är svårt att genomföra det uppdraget. Vi tolkar det 

som att det krockar mellan teori och praktik, att förskollärarna upplever det som svårt att leva upp till 

det som står i läroplanen. 

Vi upplever att det i dessa uttalanden synliggörs ett dilemma i att leva upp till det som står i förskolans 

läroplan om att anpassa verksamheten efter varje enskilt barn. Förskollärarna menar att det finns 

stunder man lyckas leva upp till kravet men att det inte alltid går. 

Barngrupper 

På förskolor idag är det inte alltid så lätt att dela upp den stora gruppen i mindre grupper. Här har vi 

en resurs då är det lättare för oss att dela upp barngruppen. Är man fler vuxna är detta möjligt. Jag 

tycker att alla förskolor ska ha mindre barngrupper, men det är ju nästan omöjligt. Vi har ett barn på 
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förskolan som behöver extra stöd och idag fick det här barnet följa med två andra barn och en 

pedagog till parken. Det fungerar bättre istället för att det här barnet ska följa med hela barngruppen. 

Förskolläraren uttrycker att mindre barngrupper är ett bra arbetssätt och gynnar alla barn. Särskilt 

viktigt kan det vara om man har ett barn med särskilda behov som kräver lite mer av pedagogerna. För 

att det ska bli möjligt att dela upp barngruppen i mindre grupper krävs det fler pedagoger på förskolan. 

Personaltätheten är därför av stor vikt för att underlätta arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vi 

tolkar det som att förskollärarna förespråkar ett arbetssätt där man delar upp barngruppen i mindre 

grupper för att på så sätt kunna möta varje enskilt barns behov. 

Sammanfattning av kluster 4 – Förhållningssätt 
I det fjärde och sista klustret berör vi aspekter kring förskollärarnas förhållningssätt i arbetet med barn 

i behov av särskilt stöd, bland annat hur man hanterar situationer där det uppstår låsningar samt hur 

man ser på arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Perspektiv 

Miljön talar till barnen och ger dem olika förutsättningar. Har vi en miljö som är otydlig och 

oinspirerande då är det klart att den inte jobbar med oss då jobbar den emot oss. Vi måste hela tiden 

observera “Vad säger det här nu?”, “Vad händer i det här rummet?”, “Interagerar barnen med 

varandra och miljön och med sakerna vi har?” 

Förskolläraren menar att det är miljön som vi måste lägga vårt fokus på. Förskolan behöver en miljö 

som anpassar sig efter barnen och deras behov och intressen. 

Man pratar mycket om normer och någonstans finns det ju en ram där barnen ska “passa in” och i 

förskolan är den ramen lite vidare än i skolan, i skolan smalnar den av. Man har sin 

utvecklingspsykologi med sig, vad barnen bör kunna och det är ju det man får gå efter tänker jag. 

Här kan vi synliggöra ett perspektiv där man istället fokuserar på vad barnen bör kunna i förhållande 

till en normal utveckling och att det är det som man får utgå ifrån. Här vänds blicken mot det enskilda 

barnet istället för att fokusera på det som sker i miljön. 

Dessa uttalanden synliggör två perspektiv, ett perspektiv fokuserar mer på den omgivande kontextens 

betydelse för barnet och det andra speglar en syn där blicken vänds mot det enskilda barnet. Vi anser 

att båda perspektiven behövs i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, där det ena inte utesluter det 

andra. Vi måste göra anpassningar i miljön efter barnens behov. Vi måste också vända blicken mot det 

enskilda barnet och dess förmågor för att ha möjlighet att upptäcka om det är något som barnet har 

svårt med och som vi behöver arbeta med.   
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Låsningar 

Det kan handla om situationer där man ska ha den rätta nyckeln men det har man inte alltid, det är 

omöjligt. Man kan lösa det genom att ta hjälp av sina kollegor. Det har alltid blivit en lösning på 

någonting för det går inte att inte lösa det. Man utreder själv och med sina kollegor. 

Här framgår det att vi kommer alltid som förskollärare att ställas inför svåra situationer som vi inte vet 

hur vi ska hantera. En lösning när det uppstår plötsliga låsningar kan vara att ta hjälp av sina kollegor. 

Här synliggörs en inställning som är viktig inom förskolläraryrket. Man strävar alltid efter att finna 

lösningar på problem som kan uppstå för att det ska bli så bra som möjligt för alla barn och för att det 

inte ska påverka verksamheten negativt. Det gäller att man för ständiga dialoger med kollegor. 

Uttalandet tyder på att det krävs en inställning där man ser lösningar istället för hinder när det uppstår 

svåra situationer som man inte vet hur man ska hantera. När det uppstår låsningar i olika situationer 

upplever förskollärarna att man på bästa sätt löser det genom att ta hjälp av sina kollegor. 

Analys 

Med hjälp av vår teoretiska utgångspunkt ska vi i den här delen av studien analysera vårt resultat med 

hjälp av valda teoretiska begrepp.  

I det föregående avsnittet presenterades förskollärarnas livsvärld kring den kunskap de anser vara 

nödvändig i arbetet med fenomenet barn i behov av särskilt stöd. Det handlar om den kunskap som 

förskollärarna själva upplever att de besitter men också kunskap som kan införskaffas genom 

handledning från specialpedagoger och via kompetensutveckling. När det gäller handledning från 

specialpedagoger framkommer det att förskollärarna har olika upplevelser av detta, det vill säga deras 

livsvärldar ser olika ut. I klustret kunskap har vi funnit en gemensam nämnare i förskollärarnas olika 

upplevelser. Samtliga förskollärare är eniga om att det alltid finns mer kunskap att inhämta och att 

man aldrig blir fullärd när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det blir det 

oföränderliga i fenomenet, en essentiell kärna i det som fenomenet utgör (Szklarski 2015, ss. 132-

133).  

Vi anser att klustret svårigheter visar på förskollärarnas upplevelser kring hur de definierar barn i 

behov av särskilt stöd. Olika definitioner av begreppet barn i behov av särskilt stöd visar på ett stort 

spektra och att förskollärarna är eniga om att begreppet kan innefatta många olika svårigheter hos 

barnen. Förskollärarna upplever att fenomenet barn i behov av särskilt stöd är svårdefinierat och att det 

inte enbart finns en förklaring av begreppets innebörd. Att förskollärarna upplever att begreppet är 

svårdefinierat visar på en essens i fenomenet barn i behov av särskilt stöd eftersom alla förskollärare är 

eniga om att det finns många barn med olika typer av svårigheter som innefattas i begreppet. 
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De olika teman som vi redogjort för inom klustret organisation kan ses som faktorer som dels 

underlättar arbetet men också försvårar arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna 

upplever att resurser inte alltid är lätt att få och ofta behövs en diagnos för att man helt säkert ska få 

resurs för det barnet. I studien var samtliga förskollärare eniga om att en diagnos oftast leder till att 

man får resurs men att det är betydligt svårare att bli tilldelad resurs om barnet saknar diagnos men 

uppvisar svårigheter. Det blir därmed en gemensam nämnare av fenomenet vilket visar på en essens i 

fenomenet barn i behov av särskilt stöd.  

Förskollärarna upplever att barngruppernas storlek är avgörande när det kommer till hur verksamheten 

kan utformas för barn i behov av särskilt stöd. Samtliga förskollärare uttrycker att det är svårt att 

anpassa verksamheten efter varje barns behov, vilket kan tolkas som att förskollärarna har liknande 

erfarenheter och som därför kan utgöra en essens av fenomenet. Klustret organisation ger oss 

ytterligare förståelse för förskollärarnas livsvärld i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I klustret 

som vi valt att benämna som förhållningssätt framkommer det olika synsätt på hur arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd kan gå till. Förskollärarnas olika livsvärldar kommer till uttryck då de ser på 

samma fenomen på olika sätt, vilket kan bero på att förskollärarna har olika erfarenheter av fenomenet 

barn i behov av särskilt stöd. Klustret synliggör olikheter i förskollärarnas livsvärldar vilket visar på 

att fenomenet barn i behov av särskilt upplevs olika av förskollärarna. Detta kan bero på att 

förskollärarna har olika erfarenheter av samma fenomen. 

Meningen med att genomföra intervjuer med förskollärare på olika förskolor var att möta personer 

med olika livsvärldar. Vi har sett att olika faktorer såsom utbildningsbakgrund och den erfarenhet man 

har inom yrket speglar sig i förskollärarnas livsvärldar samt hur de uttrycker sina upplevelser och 

erfarenheter kring fenomenet. Sammanfattningsvis har vi funnit fler essenser av fenomenet. Vi har i 

analysen synliggjort en essens av fenomenet där förskollärarna uttrycker att man aldrig blir fullärd i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna är eniga om att begreppet barn i behov av 

särskilt stöd visar på ett stort spektra som kan innefatta många olika svårigheter hos barnen. 

Ytterligare en essens av fenomenet handlar om att en diagnos upplevs av förskollärarna underlätta 

tilldelningen av resurser till barnet. Avslutningsvis synliggörs en essens i förskollärarnas upplevelser i 

att anpassa verksamheten efter varje barns behov där förskollärarna är överens om att det är mycket 

svårt. 

Diskussion  

Som vi tidigare nämnt är vårt syfte med studien att undersöka hur förskollärare definierar begreppet 

barn i behov av särskilt stöd, vilka barn begreppet kan innefatta samt om de upplever att de har den 
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kunskap och de verktyg som krävs för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Vi vill undersöka 

om förskollärarnas erfarenheter och upplevelser av detta stämmer överens med tidigare forskning. 

Svårdefinierat 
Begreppet barn i behov av särskilt stöd har av förskollärarna i studien upplevts som ett mångtydigt och 

svårdefinierat begrepp, något som även tas upp i tidigare forskning (Sandberg et al. 2010, s. 45; Lutz 

2009, s. 12). Det visar på ett stort spektra, förskollärarna uttrycker att det kan handla om ett stöd som 

behövs under en längre tid men också ett stöd som kanske enbart behövs under en dag. Det har 

framkommit att förskollärarna uttrycker att det kan handla om många barn som går under kategorin 

barn i behov av särskilt stöd. Allt från barn med sociala svårigheter och blyghet till barn med någon 

form av fysisk skada, barn med en fastställd diagnos och barn i kris. I intervjuerna med förskollärarna 

kan man tyda en osäkerhet i att definiera begreppet, vilket kan bero på att det är ett område som kan 

innefatta många olika tolkningar. Detta blir även synligt i Frölanders studie där hon synliggör att det 

finns en mångfald när det kommer till vilka barn som förskollärarna beskrev ingå i detta begrepp. Det 

framgick likt vår studie att det kan handla om allt från barn som är blyga och inåtvända till barn som 

har en form av fysisk skada, barn med eller utan diagnos, barn med språksvårigheter eller barn i någon 

form av kris (Frölander 2005, s. 29). Att begreppet barn i behov av särskilt stöd är mångtydigt och 

svårdefinierat kan leda till att vi tar avstånd från klassificeringar och att sätta barn i fack efter vad som 

upplevs som normalt respektive avvikande. Enligt ovanstående resonemang kan vi tänka oss att vi 

ställs inför stora svårigheter när det kommer till att avgöra om ett barn är i behov av särskilt stöd. Att 

det är ett svårdefinierat begrepp som innefattar många olika tolkningar kan eventuellt leda till att vi 

normaliserar barns svårigheter och inte tar de på tillräckligt stort allvar. 

Diagnos och resurser 
Lillvist och Granlund visar på att 17,3% av barn i förskolan är i behov av stöd, av de procenten är 

3,7% barn som har en form av diagnos. De övriga 13,6% är barn som inte har en diagnos men som 

uppvisar svårigheter (Lillvist & Granlund 2009, ss. 132-133). I vår studie har vi synliggjort att när 

förskollärarna ska definiera barn i behov av särskilt stöd så hänvisar de till att det kan handla om 

många olika typer av svårigheter, där det inte alltid behöver vara ett barn som har en diagnos som 

behöver stöd. Förskollärarna i vår studie upplever att det oftast finns resurser för de barn som har 

diagnos men att resurser är svårare att få för de barn som uppvisar svårigheter men saknar diagnos. I 

Lillvist och Granlunds studie ser vi att majoriteten av barn som behöver stöd inte har en diagnos men 

uppvisar svårigheter och det innebär att det endast är en liten andel barn som med stor sannolikhet får 

resurser. I övriga fall upplever förskollärarna att det är betydligt svårare att få den hjälp man behöver. 

Brodin & Lindstrand (2010, s. 57) beskriver att de barn som inte har en diagnos utan som identifieras 

som barn i gråzonen inte på samma sätt får ta del av de pengar som tilldelas till de barn som har en 
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diagnos. De riskerar därför att förbises eller inte prioriteras på samma sätt som barn med diagnoser. 

Utifrån ovanstående resonemang samt förskollärarnas upplevelser kan vi förstå det som att diagnoser 

idag ofta blir en förutsättning för att få ekonomiska resurser. Detta blir problematiskt om vi enligt 

skollagen ska ge alla barn det stöd de behöver oavsett vilka typer av svårigheter barnet har. 

Verksamma förskollärare har en skyldighet enligt läroplanen för förskolan att anpassa verksamheten 

efter varje barns behov (Skolverket 2010, s. 5). Oavsett om vi får resurser eller ej så måste vi leva upp 

till kravet. I vår studie har det blivit synligt att förskollärarna upplever detta som svårt och i princip 

omöjligt, och de menar att det går att anpassa verksamheten ibland men ibland inte. Frölander betonar 

i sin studie vikten av ett gott samarbete i arbetslaget, som skapar bättre förutsättningar i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. I de fall där man inte vet hur man ska hantera ett barn blir stödet från 

kollegorna betydelsefullt och genom ett öppet klimat kan man föra diskussioner och stötta varandra i 

arbetet (Frölander 2005, s. 38). Förskollärarna i vår studie har framfört liknande resonemang. De 

menar att när det uppstår låsningar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd är det viktigt med ett gott 

samarbete där man hjälps åt i situationer som är svårhanterliga.  

I studien har förskollärarna uttryckt att diagnoser inte är något som vanligtvis fastställs under 

förskoletiden. Nilholm et. al (2012, s. 387) menar att yrkesgruppen förskollärare är mindre benägna till 

att diagnostisera barn än skolans personal. I vår studie har det framkommit att förskollärarna anser att 

olikheter är mer acceptabelt i förskolan. Förskollärarna menar att i förskolan är ramarna vidare för att 

sedan i skolan smalna av. I vår intervju blir det synligt att förskollärarna upplever att föräldrar och 

lärare ställt sig frågande till varför man inte upptäckt eventuella svårigheter hos barnet redan i 

förskolan. Här blir det problematiskt eftersom det är stor skillnad på förskolans och skolans 

verksamhet när det gäller de krav som ställs på barnen. Eftersom olikheter i förskolan accepteras och 

betraktas som en tillgång kan det medföra ett hinder för möjligheten att kunna uppmärksamma 

svårigheter som behövs fångas upp och arbetas med tidigare.  

Arbetssätt 
I tidigare forskning framgår det att ett inkluderande arbetssätt gynnar barn i behov av särskilt stöd, där 

barnen i det sociala samspelet kan utvecklas optimalt (Thornton & Underwood 2012, s. 59; Lieber et 

al. 1998, s. 88). För att kunna inkludera de barn som behöver stöd har det i vår studie visat sig att 

förskollärarna anser att mindre barngrupper är att föredra. Enligt förskollärarna kan små barngrupper 

främja arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Genom att dela in i mindre grupper 

menar förskollärarna att man kan lägga mer fokus på de barn som behöver stöd och därigenom göra de 

mer delaktiga i barngruppen. Detta uppenbaras även i en annan studie som visar på att barngruppernas 

storlek kan påverka möjligheterna till att inkludera barn i behov av särskilt stöd (Akalin et al. 2014, s. 

48). I en studie av Purdue (2009, s. 140) blir det tydligt att det är miljön och undervisningen som bör 

anpassas efter barnen om ett inkluderande arbetssätt ska främjas. Ett sådant resonemang kan likna 
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förskollärarnas uttalanden när det gäller arbetssättet med barn i behov av särskilt stöd. Genom att 

tänka att det är barngrupperna som ska anpassas för att alla barn ska få sina behov tillgodosedda tolkar 

vi det som att man utgår från ett synsätt där det är miljön och undervisningen som bör anpassas efter 

barnen.  

Perspektiv 
Vid definitionen av barn i behov av särskilt stöd har en studie gjord av Sandberg et al. synliggjort två 

perspektiv i hur förskollärare definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd (Sandberg et al. 2010, 

s. 43). Ett perspektiv hänvisar till förskolans utformning och organisation och ett annat refererar till 

barnets karaktär där svårigheterna tycks ligga inneboende hos individen (Nilholm 2005, s. 125; 

Sandberg et al. 2010, s. 49). I vår studie har båda perspektiven blivit synliga. Förskollärarna har 

uttryck att det finns normer för vad barnen ska kunna. De hänvisar till ett utvecklingspsykologiskt 

tankesätt om barns utveckling och att det någonstans finns en ram där barnen ska “passa in”. Vi tolkar 

det som att definitionen av barn i behov av särskilt stöd är grundat i ett individualistiskt synsätt som 

beskrivs ovan, där det är barnet som ska anpassas till miljön och inte tvärtom. I studiens resultat 

beskriver förskollärarna att det krävs att vi har en miljö som tilltalar barnen och anpassar sig efter 

deras behov och intressen. Vi måste hela tiden observera vad miljön gör med barnen. Genom dessa 

uttalanden kan vi se att förskollärarna hänvisar till ett organisatoriskt perspektiv vid definitionen av 

barn i behov av särskilt stöd. Vi tolkar det som att en oinspirerande miljö i sin tur kan leda till att 

barnet behöver stöd eftersom miljön blir bristfällig och därför inte täcker barnens behov. Som vi 

tidigare nämnt kan det tänkas att båda perspektiven behövs vid definitionen om ett barn är i behov av 

särskilt stöd. Enligt läroplanen för förskolan har vi en skyldighet att göra anpassningar i miljön efter 

varje barns behov. Samtidigt måste vi också identifiera barns individuella svårigheter såsom 

exempelvis språkförseningar eller koncentrationssvårigheter för att på så vis sätta in stödinsatser i tid. 

Tidigare forskning visar att om man fokuserar på de svårigheter som finns i miljön istället för på 

individers skillnader kan man närma sig ett inkluderande arbetssätt. Fokus hamnar då på vad miljön 

kan erbjuda barnen istället för att det är barnen som ska anpassas till miljön (Purdue 2009, s. 140).  

Förskollärarna upplever att läroplanens krav om en anpassad miljö efter varje enskilt barn är svårt och 

i princip omöjligt att uppnå, de menar att ibland lyckas man men ibland lyckas man inte.   

Kompetens 

Internationell forskning visar att förskollärare har för lite kunskap och erfarenheter när det gäller att 

möta varje enskilt barns behov (Akalin et al. 2014, s. 53). I studien har förskollärarna betonat att 

kompetensutveckling är viktigt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna menar att 

man kan ha kunskap inom vissa områden men sakna kunskaper inom andra. De anser att de har den 
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kunskap som krävs för att arbeta i barngrupp men om det tillkommer ett barn med särskilda behov 

kanske man inte alltid har den kunskapen för det barnets specifika behov av stöd. 

För att förskollärarna ska få kunskap och verktyg i arbetet med barn i behov av särskilt stöd krävs det 

därför att förskollärarna får tillgång till kompetensutveckling (Akalin et al. 2014, s. 53). I vår studie 

har det framkommit att förskollärarna anser att de har tillgång till kompetensutveckling om de behöver 

det. De menar att förskollärarutbildningen inte ger tillräcklig kunskap för att möta varje enskilt barns 

behov och det är därför nödvändigt att komplettera med specifik kunskap när man har ett barn som 

behöver stöd.  

En viktig aspekt för att få stöd och vägledning i sin profession som förskollärare är att ha kontakt med 

specialpedagog. Tidigare forskning visar att specialpedagoger har en viktig roll i förskolan för barn i 

behov av särskilt stöd. Specialpedagogen ska fungera som en handledare till förskollärare för att ge 

stöd och vägledning. Förskollärare ska kunna vända sig till specialpedagogen för att ventilera frågor 

och få stöd i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd (Renblad & Brodin 2014, ss. 386, 388). I vår 

studie blir det märkbart att förskollärarna värdesätter specialpedagogens kompetens och handledning. 

Vid genomförd studie har vi konstaterat att stödet från specialpedagogen har sett olika ut. Inom vissa 

förskolor är specialpedagogen mer tillgänglig för förskollärarna, de menar att det finns en öppenhet i 

att kunna ringa och mejla vid behov och att det är viktigt för att få stöd och vägledning i sin yrkesroll 

som förskollärare. Vi har också sett att stödet från specialpedagoger inte alltid är lika lättillgängligt. 

Det stöd förskollärarna får från specialpedagoger skiljer sig mellan förskolor vilket i sin tur kan ge 

förskolor olika förutsättningar.   

I denna diskussion har vi resonerat kring den tidigare forskningen samt förskollärarnas upplevelser av 

fenomenet utifrån syfte samt våra forskningsfrågor. Syftet med studien var att jämföra den tidigare 

forskningen med förskollärarnas upplevelser av fenomenet barn i behov av särskilt stöd. Vi har i 

diskussionen ovan synliggjort att förskollärarnas upplevelser till stor del överensstämmer med vad den 

tidigare forskningen säger. Det som blir intressant är att den tidigare forskningen visat på hur viktig 

specialpedagogers kompetenser är i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, trots detta ser vi att 

tillgången till specialpedagog är begränsad för vissa förskolor.  

Som vi tidigare nämnt är vi medvetna om att vi inte kunnat få en fördjupad förståelse för 

förskollärarnas livsvärldar under studiens givna tidsram. Vi anser att vi genom studien synliggjort en  

allmän bild av förskollärarnas beskrivningar och erfarenheter av arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. Såhär i efterhand har vi reflekterat över att mer tid till studien kanske hade gjort det möjligt för 

oss att genomföra mer djupgående intervjuer med förskollärarna. På så sätt hade förskollärarna 

förhoppningsvis fått ett ökat förtroende för oss som därigenom kunnat bidra med fler genuina 

upplevelser och berättelser till vår studie.  
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Betydelse för praktiken och professionen 
Ett övergripande mål med att bedriva forskning är att utifrån studiens syfte bidra med kunskaper kring 

ämnet men i vårt fall även till förskolans praktik och profession (Löfdahl 2014, s. 32). Resultatet i vår 

studie synliggör en verklighetsbild grundat på sex stycken verksamma förskollärares olika livsvärldar. 

Barn i behov av särskilt stöd är ett aktuellt ämne inom förskolevärlden och vi anser att vi med vår 

studie kan bidra med fördjupad förståelse för ämnet. Studien blir därför användbar främst för 

verksamma förskollärare men även andra som vill fördjupa sig inom området barn i behov av särskilt 

stöd. Vi är medvetna om att vår studie inte bidragit med lösningar på de dilemman som vi synliggjort, 

däremot har förskollärarnas olika upplevelser bidragit med hur man kan tänka och arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd. Dessa upplevelser kan därmed vara en bra grund för vidare diskussion inom 

området.  

Det blir synligt i förskollärarnas upplevelser att det finns en problematik i hur arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd ska gå till i praktiken, det vill säga att verkligheten inte stämmer överens med 

den vision man har i arbetet. Vi anser att det är av stor vikt att lyfta dessa dilemman för professionella, 

politiker och föräldrar. Att verklighet och vision inte överensstämmer kan få konsekvenser för hur vi 

lyckas tillgodose barnens bästa, vilket är värt att tänka på. 

Slutsatser 
Utifrån de resultat som vi synliggjort i studien kan slutsatserna sammanfattas på följande vis med 

koppling till våra forskningsfrågor. Vi har i studien synliggjort att förskollärarna är eniga om att 

begreppet barn i behov av särskilt stöd är diffust och svårdefinierat. Förskollärarna upplever att det är 

många barn som ryms inom begreppet barn i behov av särskilt stöd, allt från barn med en 

utvecklingsstörning till barn med kommunikationssvårigheter eller blyga och tysta barn. Det är svårt 

att ge en exakt definition av begreppet. Vi har i studien uppmärksammat att en diagnos underlättar 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd då förskollärarna upplever att en diagnos möjliggör att 

förskolan tilldelas tillräckligt med resurser och verktyg. Det blir problematiskt i praktiken eftersom de 

barn som uppvisar svårigheter men saknar diagnos riskerar att förbises och inte prioriteras på samma 

sätt som de som fått en diagnos. Den andel barn som har en diagnos är låg i förhållande till andelen 

barn som är odiagnostiserade men uppvisar svårigheter. Förskollärarna upplever att resurspengen är 

låg och det är inte säkert att förskolorna får resurser vilket också blir problematiskt om vi ska 

tillgodose alla barns behov. 

Förskollärarna upplever att de inte har den kunskap som krävs för att arbeta med barn i behov av 

särskilt stöd, ytterligare kunskaper behövs och det går att få genom kompetensutveckling och 

handledning från specialpedagog.  
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Förskollärarna i studien utgick från sitt perspektiv och beskrev sin livsvärld kring ämnet. Det som var 

intressant var att förskollärarna ofta gav likartade svar. Slutsatserna blir att barn i behov av särskilt 

stöd är ett komplext område att förhålla sig till, det behövs mer kunskap bland förskollärarna inom 

ämnet och tillgången till resurser är begränsad. 

Vidare forskning 
Efter genomförd studie anser vi att det finns områden som det går att fördjupa sig inom ytterligare. I 

denna uppsats har vi undersökt hur förskollärares erfarenheter och upplevelser kring fenomenet barn i 

behov av särskilt stöd ser ut. Vi har sett att samtliga förskollärare uttrycker att det finns en brist på 

kunskap i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vidare forskning inom fenomenet skulle därför 

kunna vara att undersöka vilka kurser och utbildningar som förskollärare idag har tillgång till som 

fokuserar på barn i behov av särskilt stöd. Detta tror vi skulle vara intressant att undersöka eftersom 

man då får en helhetsbild av de utbildningar som finns samt vad man skulle kunna komplettera med.  

Vi har i studien förstått att det är av stor vikt att arbetet med barn i behov av särskilt stöd alltid ska ske 

i samråd med föräldrarna. Förskollärarna uttrycker att det inte alltid är lätt att få föräldrarna med sig i 

det arbetet. En vidare forskning skulle utifrån ovanstående resonemang kunna vara att undersöka hur 

samtalen med föräldrar går till när man som förskollärare anser att deras barn är i behov av särskilt 

stöd. Tillgången till handledning från specialpedagog har i studien sett olika ut. Inom vissa förskolor 

har tillgången varit mer lättillgänglig, medans tillgängligheten inom andra förskolor varit mer 

begränsad. Det skulle därför vara intressant att forska vidare inom detta genom att undersöka hur 

tillgången på handledning från specialpedagoger skiljer sig mellan olika organisationsformer, såsom 

privata och kommunala förskolor. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – intervjufrågor 

 

1. Hur ser din utbildningsbakgrund samt erfarenhet ut inom förskolans verksamhet? 

 

2. Vad tänker du på när du hör begreppet “barn i behov av särskilt stöd”? 

 

3. Hur avgör ni om ett barn är i behov av särskilt stöd? 

 

4. Vilka barn anser du att det kan handla om? Ge exempel. 
 

5. Hur tycker du att arbetet med barn i behov av särskilt stöd ska gå till och vad kan ett 

särskilt stöd vara? Ge exempel på en situation där det har fungerat. 
 

6. Anser du att det krävs särskilda kunskaper och verktyg för att arbeta med barn i behov 

av särskilt stöd och vad kan det vara för något? 

 

7. Upplever du att du har den kunskap som krävs för att arbeta med barn i behov av 

särskilt stöd? Om inte vad önskar du att du hade mer kunskap om? 

 

8. Upplever du att ni får kompetensutveckling inom det här ämnet kan du ge exempel på 

vad det kan vara? 

 

9. Har ni möjlighet att få stöd eller handledning utifrån, av exempelvis en specialpedagog 

om det skulle behövas? 

 

10. Har du upplevt situationer där du inte vetat hur du ska hantera ett barn som du anser 

behöver extra stöd? Kan du ge ett konkret exempel? Hur kan man lösa en sådan 

situation om man inte har de verktyg och de kunskaper som behövs? 

 

11. I läroplanen för förskolan står det att 
 

“verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer 

stöd än andra ska få detta stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till 

egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” 

 

Vad får du för tankar när du hör det här citatet? Upplever du att det finns svårigheter när det 

kommer till att anpassa verksamheten efter alla barns behov? 
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Bilaga 2 – informations-/samtyckesbrev 

 

 
Stockholm 2016-11-09 

Hej! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår 

sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår 

studie kommer handla om hur förskollärare definierar och tolkar begreppet “barn i behov av 

särskilt stöd”. Vi kommer att komma in på olika frågeställningar, bland annat om 

förskollärare upplever att de har de verktyg och kunskaper som krävs för att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd. Och hur man avgör om ett barn är i behov av särskilt stöd.  

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under 

vecka 47 och då handlar det om enstaka tillfällen där förskollärarna har tid och möjlighet för 

intervju. Vid dessa tillfällen vill vi sitta enskilt med den förskolläraren som vi ska intervjua. 

Om det är möjligt spelar vi gärna in intervjun samt att vi för anteckningar. Vi kommer båda 

två att närvara vid intervjun det kommer vara en som fokuserar på att ställa frågorna och en 

som dokumenterar. 

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) 

samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, 

familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig 

konfidentialitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga 

listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får 

endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. 

Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att 

publiceras digitalt. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad 

blankett.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår 

handledare vid Stockholms universitet. 

 

Vänliga hälsningar Josefine Bergman & Sarah Andersson 
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Josefine Bergman 

Telefon: 07X-XXX XXXX 
Mailadress: XXXXX@XXX. XXX  

 

Sarah Andersson 

Telefon: 07X-XXX XXXX 
Mailadress: XXXXX@XXX. XXX  
 

Handledare av studien är Ida Bertell, 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

Handledarens mailadress: XXXXX@XXX. XXX 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till Josefine och Sarah 

innan den 18/11-2016. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse 

från detta brev. 
 

Jag MEDGER att jag deltar i studien. 

Förskollärarens namnteckning 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….
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