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SAMMANFATTNING 

Git Hjalmarsson 

Barn i behov av särskilt stöd. En studie om förskollärares upplevelser kring barn i behov av sär-

skilt stöd. 

Antal sidor: 42 

Studien är en kvalitativ studie med en hermeneutisk fenomenologisk ansats. Syftet med studien är att förstå 

och beskriva hur sju förskollärare upplever sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Studiens 

resultat visar att förskollärarna upplever att de arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Samtliga respon-

denter berättar om barn som har behov av särskilt stöd av socioemotionell karaktär. De beskriver att de ar-

betar med barn som har svårt att kommunicera, att koncentrera sig, att styra sina impulser och som behöver 

stöd i sitt samspel och sina relationer med andra barn och vuxna. Förskollärarna berättar att de har funde-

ringar över vilka barn som egentligen är barn i behov av särskilt stöd. De tydliggör att alla barn har olika be-

hov och förutsättningar. Studiens resultat visar att förskollärarna har strategier för att möta barn i behov av 

särskilt stöd. Strategier som de lyfter som framgångsrika är att skapa närhet och trygghet, att fånga intresse 

och motivation, att stötta i leken, att skapa tydlighet och struktur, att arbeta med mindre barngrupper, att ta 

vara på utemiljön samt att samverka inom och utanför arbetslaget. Respondenterna menar att dessa strate-

gier gynnar alla barn i barngruppen. Resultatet visar också att förskollärarna upplever en del svårigheter 

kring att möta barn i behov av särskilt stöd. Svårigheter som de lyfter är att barngrupper är stora, att perso-

naltätheten är låg, att barnet lätt blir syndabock, att det brister i anknytningen och att det brister i samverkan. 
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Abstract 

Git Hjalmarsson 

Children in need of special support. A study of preschool teachers’ experience regarding children 

in need of special support. 

Pages: 42 

The study is a qualitative study with a hermeneutic, phenomenological approach. The purpose of the study 

is too understand and describe how seven preschool teachers experience their efforts with children in need 

of special support in the preschool. The study’s results show that the preschool teachers believe that they 

work with children in need of special support. All respondents report about children in need of special sup-

port of socio emotional nature. They describe that they work with children with troubles communicating, 

concentrating, control impulses, and who needs support in their relationships with other children and with 

grown-ups. The preschool teachers acknowledge that they contemplate which children that really are chil-

dren in need of special support. They highlight that every child have different needs and pre-conditions. 

The results of the study show that the preschool teachers have strategies in their efforts with children in 

need of special support. Strategies which are brought forward and considered successful include to create 

closeness and safety, to capture interest and motivation, to support the children’s play, to create clearness 

and structure, to work with small groups of children, to benefit from the outdoor environment, and to co-

operate within and between teams. The respondents think these strategies benefit all children in the chil-

dren’s group. The results also show that the preschool teachers experience some difficulties related to sup-

porting children in need of special support. Difficulties brought forward include too large children’s groups, 

too few staff members, the tendency to make a child into a scapegoat, flaws in connection and flaws in the 

interaction. 

Keywords: Preschool, special needs of education, children in need of special support, children with socio 

emotional difficulties. 
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Inledning  

Skollagen (SFS 2010:800) innehåller bestämmelser om skolväsendet i Sverige och förskolan är en del av 

skolväsendet. Förskolan vilar enligt skollagen på demokratins grund och utbildningen ska utformas i över-

ensstämmelse med de mänskliga rättigheterna. Jag har under mina yrkesår inom förskolan mött många 

barn i behov av särskilt stöd, dels som förskollärare och dels som specialpedagog. En kortare period arbe-

tade jag som förskolechef och i den rollen gällde det att se över och tillsätta resurser för att tillgodose olika 

behov hos barn i behov av särskilt stöd. Varje barn som jag har mött inom förskolan har haft sina egna 

behov och förutsättningar. I dag arbetar jag som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och 

våra insatser ska bidra till att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska få en utbildning 

som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap. I min nuvarande yrkesroll möter jag 

pedagoger inom förskolan som behöver specialpedagogiskt stöd. Men vilka är då barn i behov av särskilt 

stöd? Är det endast de barn som har en uttalad diagnos? Hur möter förskolans pedagoger barn i behov av 

särskilt stöd? Behöver inte alla barn stöd för att utvecklas? Skollagen (SFS 2010:800) innehåller ingen tyd-

lig definition av barn i behov av särskilt stöd. Detta innebär att när det handlar om att definiera vilka barn 

det gäller kan inte förskolans personal luta sig mot styrdokumenten. Vem kan eller ska då definiera vilka 

barn som är barn i behov av särskilt stöd?  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att förstå och beskriva hur sju förskollärare upplever sitt arbete med barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan. 

Frågeställningar 

 Hur definierar förskollärarna barn i behov av särskilt stöd? 

 Vilka strategier upplever förskollärarna som framgångsrika i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd? 

 Vilka svårigheter upplever förskollärarna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 
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Bakgrund 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av specialpedagogik som kunskapsområde och förskolans styrdo-

kument samt en genomgång av forskning kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan och barn i so-

cioemotionella svårigheter. Avsnittets innehåll är valt utifrån studiens syfte och frågeställningar samt uti-

från studiens empiri.  

Specialpedagogik som kunskapsområde 

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har en relativt kort historia i Sverige. Be-

greppet specialpedagogik/specialundervisning började användas först på 1960-talet och då främst kring 

särskilda åtgärder i miljöer riktade till barn med speciella svårigheter (Persson, 2007). Specialpedagogiken 

har rötter i kunskapsområdena pedagogik, sociologi, psykologi, filosofi och medicin (Ahlberg, 2007b). 

Björck-Åkesson (2007) menar att en bredare syn på specialpedagogiken har lyfts fram på senare år. Hon 

förklarar att denna syn utgår från ett helhetsperspektiv och ser specialpedagogiken som en tvärvetenskap-

lig disciplin som bygger på flervetenskaplig samverkan. Ahlberg (2007a) lyfter tre betydelsefulla utveckl-

ingslinjer som enligt hennes synsätt är viktiga kring det specialpedagogiska området. Hon menar att fram-

tidens forskning bör stärka specialpedagogikens identitet genom en etablering av nya perspektiv och fort-

satta försök till teoriutveckling. Vidare anser Ahlberg att det är angeläget att synliggöra, problematisera och 

kritiskt granska den egna forskningens bindning till specialpedagogik som ideologi och verksamhet. Ahl-

berg lyfter också vikten av att bidra till att skapa arenor för kommunikation som ger utökade möjligheter 

för teori och praktik att mötas.   

Specialpedagogiken kan förstås utifrån flera olika perspektiv. Nilholm (2005) beskriver det kompensato-

riska perspektivet, det kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet. Det kompensatoriska perspektivet 

strävar efter att lösa problemet med individuella brister genom att kompensera individen. Det kritiska per-

spektivet strävar efter att lösa problemet genom att förändra skola, maktförhållanden, diskurser eller andra 

sociala fenomen. Nilholm lyfter särskilt fram dilemmaperspektivet eftersom han anser att det intar en ny 

teoretisk position. Dilemmaperspektivet kan inte reduceras till en kompromiss mellan ett kompensatoriskt 

och ett kritiskt perspektiv. Det har sin utgångspunkt i moderna utbildningssystem där alla ska erhålla ge-

mensamma erfarenheter och kunskaper utifrån målet en likvärdig skola samtidigt som lärarna ska hantera 

och bemöta individers olikhet. Det finns inte någon enkel lösning på hur en svårighet ska lösas utan di-

lemmaperspektivet utgår från att svaret eller lösningen på svårigheten är dilemmat (Nilholm, 2005).  

Ett annat sätt att beskriva specialpedagogik är att använda det kategoriska respektive det relationella per-

spektivet och dessa två ställs ofta mot varandra. Det kategoriska perspektivet innebär att fokus sätts på 

individens svårigheter medan det relationella perspektivet innebär att fokus sätts på den omgivande miljön 

och kontexten som orsaker till svårigheter. Barn/elever med svårigheter härstammar från det kategoriska 

perspektivet och barn/elever i svårigheter härstammar från det relationella perspektivet i specialpedago-

giska sammanhang (Rosenqvist, 2007).  
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Palla (2013) menar att olika perspektiv på specialpedagogik eller diskurser om specialpedagogik har kon-

struerats där synen på olikheter, svårigheter, behov och specialpedagogiska lösningar har varierat. Hon 

anser att perspektiven inte sällan framställs som alltför renodlade och ställs i motsatsförhållande. Detta 

innebär en risk enligt Palla eftersom det kan bli allt för ensidigt och att komplexiteten i specialpedagogiska 

frågor inte beaktas tillräckligt. ”Skulle specialpedagogik kunna bli något annat om vi styr bort från bristi-

dentifierande behovsblickar, från sortering och avvikelsemärkning, och mot intersubjektiva skeenden i 

relationer? Vilka skulle barnet och pedagogen då kunna bli i förskolan?” (Palla, 2013, s. 175). 

Förskolans styrdokument 

Här följer en kort beskrivning av tre styrdokument i förskolan, Barnkonventionen, Skollagen (SFS 2010:800) 

och Läroplan för förskolan, utifrån barn i behov av särskilt stöd. 

Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, är ett viktigt styrdokument när 

det gäller barn i behov av särskilt stöd. Konventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter 

som alla barn och ungdomar som bor eller vistas i ett land ska ha. Den fastslår att varje barn har rätt att 

uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande 

till barnets ålder och mognad. Samtliga länder röstade för Barnkonventionens antagande i FN:s general-

församling och den antogs den 20 november 1989. Konventionen är ett rättsligt bindande och internat-

ionellt instrument som är inriktad på individen, det enskilda barnet. Barnkonventionen definierar att barn 

är varje människa under 18 år om inte barnet blir myndig tidigare enligt den lag som gäller barnet. Ett land 

har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga Barnkonventionen i och med att ett land har ratificerat kon-

ventionen. Sverige var ett av de första länderna som gjorde detta och i dag är det endast USA och Somalia 

av världens alla länder som inte har ratificerat Barnkonventionen. ”En viktig aspekt med konventionen är 

att de ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för barn över hela världen. Dess de-

finition av barnets rättigheter skall gälla i alla samhällen oavsett kultur, religion och andra särdrag” (Utri-

kesdepartementet, 2006, s. 6). I Barnkonventionen finns det 54 artiklar. Av dessa artiklar handlar 41 artik-

lar om rättigheter och 13 artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med Barnkonventionen. Barnkon-

ventionen har fyra huvudprinciper och de är beskrivna i artiklarna 2, 3, 6 och 12. I Barnkonventionen hör 

alla artiklarna ihop och bildar en helhet kring barns rättigheter (Utrikesdepartementet, 2006).  

Skollagen 

Skollagen (SFS 2010:800) innehåller bestämmelser om det svenska skolväsendet och trädde i kraft den 1 

augusti 2010. Förskolan är en egen skolform och all utbildning inom varje skolform och inom fritids-

hemmet ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas fastslår Skollagen. En läroplan som utgår från 

bestämmelserna i skollagen ska gälla för varje skolform och för fritidshemmet. Läroplanen ska ange ut-

bildningens värdegrund och uppdrag och den ska också innehålla mål och riktlinjer för utbildningen. Det 

1:a kapitlet i Skollagen innehåller inledande bestämmelser som gäller hela skolväsendet. En paragraf hand-
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lar om att särskild hänsyn till barnets bästa ska beaktas i all utbildning och verksamhet som Skollagen be-

rör.  

Särskild hänsyn till barnets bästa 

10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska bar-
nets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. Barnets 
inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt ut-
trycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska till-
mätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Det 8:e kapitlet i Skollagen innehåller bestämmelser om förskolan. Här följer tre paragrafer från det 8:e 

kapitlet som är särskilt relevanta för den här studien. 

Utbildningens syfte 

2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 
trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets be-
hov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan 
ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fort-
satt utbildning. 
 
Barngrupperna och miljön 

8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 
storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. 
 
Särskilt stöd 

9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckl-
ing ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från 
förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt fram-
kommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet 
ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformning-
en av särskilda stödinsatser.  

Skollagen fastslår att barn ska erbjudas plats i förskolan om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 

särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.   

Läroplan för förskolan 

Förskolan ska möta barn i behov av särskilt stöd utifrån riktlinjerna i Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Lä-

roplanen fastslår att förskolan vilar på demokratins värden och ska främja alla barns utveckling och lä-

rande. ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-

ställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i 

arbetet med barnen ” (Lpfö 98, 2011, s. 4). Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Varje 

barns utveckling och lärande ska stimuleras och barnet ska erbjudas en trygg omsorg. I förskolans läroplan 

så framgår det att förskolan ska verka för en helhetssyn på barnet och dess behov så att omsorg, utveckl-

ing och lärande bildar en helhet. Den reviderade läroplanen för förskolan betonar att pedagogerna ska 

stimulera barnen i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt in-

tresse för naturkunskap och teknik. Det är en tydlig skillnad i ansvarsfördelningen mellan förskollärare och 

barnskötare i den reviderade läroplanen och det framgår att det är förskollärarna som ska ha det pedago-
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giska ansvaret i förskolan. Verksamheten ska anpassas så att den passar alla barn inom förskolan. Barn 

som behöver mer stöd och stimulans, tillfälligt eller varaktigt, ska få det utformat utifrån barnens egna 

behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2011).  

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

Det finns betydelsefulla didaktiska utgångspunkter för förskolans verksamhet som kan beskrivas som kär-

nan inom svensk förskola. Förskolans verksamhet kännetecknas av en helhetssyn på barn. Förskollärare 

utgår från barns erfarenheter och intressen genom att lyssna på barn och ställa frågor och ta vara på situat-

ionen som sker här och nu (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). I förskolan ska alla barn få det stöd de be-

höver utifrån sina behov och förutsättningar i enlighet med förskolans styrdokument. Alla barn i förskolan 

inkluderar barn i behov av särskilt stöd. Lindqvist (2013) lyfter att det inte finns klart definierat i skollagen 

(SFS 2010:800) vilka barn som är barn i behov av särskilt stöd. Hon menar att förskolans personal har 

inflytande över vilka barn som anses vara barn i behov av särskilt stöd samt vilka specialpedagogiska insat-

ser som ges eftersom definitionen i lagen är vag. 

Barn som behöver särskilt stöd i förskolan kan vara barn som har eller inte har en diagnos vilket betyder 

att det inte behövs någon diagnos för att definieras som ett barn i behov av särskilt stöd. Det kan handla 

om barn i socioemotionella svårigheter och/eller barn med olika funktionsnedsättningar såsom exempel-

vis utvecklingsstörning, språkstörning, synnedsättning, hörselnedsättning, rörelsehinder, neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning eller medicinsk funktionsnedsättning. Det finns också barn som har en kombination 

av olika funktionsnedsättningar.  

Barn i socioemotionella svårigheter 

Kinge (2000) och Kardesjö (2007) menar att barn med sociala och emotionella svårigheter ofta är barn 

utan någon diagnos. De beskrivs ofta som barn som har svårt med sitt beteende och ställer stora krav på 

omgivningen. Det förekommer att de har svårigheter i kommunikationen och svårigheter i samspelet med 

andra barn och vuxna. Barn i socioemotionella svårigheter uppfattas ofta som om de har svårt för att kon-

centrera sig, att de lätt blir distraherade och ofta blandar sig i det som pågår runt omkring dem. Detta leder 

ofta till att de ställs utanför gemenskapen med andra när det gäller lek och samspel (Drugli, 2003; Johan-

nessen, 1997; Kinge, 2000). Johannessen (1997) och Kinge (2000) anser att barn med utagerande beteende 

ofta väcker uppmärksamhet och oro hos omgivningen men de menar att även ängsliga, tysta och tillba-

kadragna barn kan vara barn med sociala och emotionella svårigheter. ”Inåtvända barn behöver vårt ini-

tiativ, vår lyhördhet, kreativitet och uthållighet för att bli hjälpta ut ur sin isolering. Utagerande barn behö-

ver å andra sidan andra tillvägagångssätt, men likafullt samma egenskaper hos oss” (Kinge, 2000, s. 37). 

Antalet barn i barngrupper och klasser har ökat de senaste åren och detta innebär stora påfrestningar för 

många barn. Vardagens påfrestningar kan innebära att fler barn uppfattas som barn med koncentrations-

svårigheter i förskolan och skolan (Kardesjö, 2007).  
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Misslyckanden och kränkningar 

Barn i behov av särskilt stöd råkar ibland ut för misslyckanden och kränkningar på olika vis. När det gäller 

kränkningar bland barn så menar Öhman (2009) att det aldrig är barnets fel, varken det barn som kränker 

eller det barn som blir kränkt. Orsaken till kränkningen kan ses utifrån olika perspektiv. Det individuella 

perspektivet och det relationella perspektivet innebär olika sätt att se på situationen. Det individuella per-

spektivet sätter fokus på att det barn som kränker inte mår bra själv. Barnet kanske saknar sociala färdig-

heter och har svårt för att hantera sina egna känslor. Utifrån ett relationellt perspektiv så uppkommer 

kränkningen ur det gemensamma samspelet. Uteslutningar och kränkningar mellan barn kan förstås som 

en maktkamp där barn kämpar och förhandlar om sin position och sina rättigheter i barngruppen (Öh-

man, 2009).  

Drugli (2003) och Kardesjö (2007) menar att alla barn misslyckas ibland men för barn i socioemotionella 

svårigheter får dessa misslyckanden en annan dimension. En följd av detta kan vara att barnet får en nega-

tiv självbild. Det förekommer att barn använder olika strategier för att undvika att misslyckas. Om barnet 

exempelvis undviker att utföra det som förväntas av honom/henne så finns det inte någon risk att miss-

lyckas eftersom man inte ens försöker. Det inträffar också att barn avleder kraven genom att busa, spela 

pajas eller förstöra för andra. ”Att vara bråkig och uppkäftig och skrämmande är ändå att vara någon som 

andra måste räkna med” (Kardesjö, 2007, s. 162).  

Stress kan ibland orsaka kränkningar mellan pedagoger och barn. Pedagogernas arbetssituation kan vara 

otillfredsställande på grund av många orsaker, till exempel för stora barngrupper. Pedagogen kan ha svårt 

att se till barnens bästa om hon eller han känner sig otillräcklig. En stressad situation kan leda till att peda-

gogen genom sin kommunikation och sitt sätt att vara sänker och kränker barnen även om det inte är pe-

dagogens avsikt (Öhman, 2009). 

Anknytningens betydelse  

Anknytning till vårdnadshavare och omsorgspersoner har betydelse för barn. Flera författare lyfter vikten 

av anknytningens betydelse för barnets välmående och utveckling (Broberg, Hagström & Broberg, 2012; 

Hagström, 2012; Kihlbom, 2003; Rye, 2009). En trygg anknytning, meningsfull kommunikation och sam-

spel i vardagssituationer skapar grunden för trygga och positiva personliga relationer. De tidiga årens sam-

spel bidrar till att barnet utvecklar sociala förmågor som skapar förutsättningar för ett liv i positiv och me-

ningsfull social gemenskap (Rye, 2009). ”Förutsättningen för människans överlevnad som social varelse är 

att hon lever i ett socialt sammanhang. Det innebär utveckling av kontakt, känslomässig anknytning, 

kommunikation och samspel” (Rye, 2009, s. 56). Omsorgsgivaren har en viktig roll när det gäller att lära 

känna barnet och etableringen av en relation mellan barnet och omsorgsgivaren är en process som behö-

ver pågå över tid. Förutom tid så behöver denna process samvaro och meningsfulla aktiviteter för att ut-

vecklas. Genom positiv kontakt och interaktion kan omsorgsgivaren förstå barnets natur, behov och sätt 

att förhålla sig till omvärlden. Det är alltid den vuxne som bär ansvaret för samspelet eftersom barnet är 
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den part som har minst känslomässig och psykisk förmåga att klara av hur kontakten och samspelet ska 

utveckla sig (Rye, 2009). Rye (2009) lyfter flera grundläggande psykologiska behov hos barnet som är 

kopplade till relationen med omsorgsgivaren. Han menar att barnets behov kan vara att bli sedd och upp-

märksammad, att bli bemött och få uppleva närhet, att bli förstådd, att bli accepterad, att bli bejakad för 

vad man är och gör, att ens gränser, uppfattningar och attityder respekteras samt att bli älskad för den man 

är. Broberg, Hagström och Broberg (2012) framhåller också vikten av de tidiga årens samspel. De anser att 

barnets erfarenheter av samspel med sina första anknytningspersoner, vilket oftast är föräldrarna, kommer 

att påverka barnets förväntningar på hur det blir bemött.  

Förskolan har en viktig roll när det gäller samhällets ansvar för den psykiska folkhälsan anser Kihlbom 

(2003). Han menar att barn kan ha en trygg och stabil anknytning till en eller flera pedagoger på förskolan 

och att det är viktigt att den vuxne kan förstå barnet och utgå från barnets perspektiv. Broberg, Hagström 

och Broberg (2012) lyfter också förskolans betydelse och hur anknytningen påverkar samspelet mellan 

barn och pedagoger i förskolan. De menar att barn som har en trygg anknytning till sina föräldrar oftast 

förväntar sig att förskolans pedagoger är trygga vuxna som de kan ty sig till. Broberg et al. beskriver att för 

barn med otrygg anknytning kan det vara svårare att knyta an till nya vuxna personer. De menar att dessa 

barn kan dra sig undan eller sända ut motstridiga känslor och signaler. ”Barnet riskerar, genom att till ex-

empel dra sig undan, att inte bli sett, vilket är just den reaktion som barnet har tidigare erfarenhet av. 

Därmed får det tyvärr bekräftat att det inte bara är föräldrarna som inte bryr sig; det gör inte pedagogerna 

på förskolan heller” (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 74). Här gäller det enligt Broberg et al. att 

pedagogerna har tid, möjlighet och intresse av att se det enskilda barnets situation och behov. De menar 

att det finns goda möjligheter för pedagogerna att erbjuda god omvårdnad som ger barnet ett tillfälle att 

utveckla nya och konstruktiva anknytningsrelationer.  

En studie på anknytningspedagoger genomfördes av Hagström (2010) och resultatet presenteras i hennes 

doktorsavhandling. Syftet var att studera hur pedagoger genom fortbildningsinsatser kan utveckla sin roll 

som kompletterande anknytningsperson till barn, vars föräldrar har psykisk ohälsa och som i samverkan 

mellan olika verksamheter bedömts ha behov av en kontinuerlig och trygg anknytningsperson i förskolan. 

Respondenterna i hennes studie utvecklades från att tycka att vissa saker var rätt eller fel i arbetet med 

barnen till att förstå skälen härtill. Pedagogerna fick sätta ord på det de såg i vardagen och sedan kunde 

dessa ord kopplas till olika teoretiska resonemang vilket ökade pedagogernas förståelse. Den fortbildning 

som pedagogerna inom arbetslaget fick under studiens gång skapade gemensamma teorier och ett gemen-

samt språk (Hagström, 2010). Författaren menar att den ökade kunskapen hos pedagogerna ledde till en 

förändrad förståelse för sin egen yrkesroll samt för arbetet med deras respektive anknytningsbarn och öv-

riga barn i barngruppen. Kunskap om vad som är betydelsefullt för små barn är en viktig förutsättning för 

att förskolans pedagoger ska kunna vara en kompletterande omsorgsgivare för utsatta barn. Kunskap om 

anknytningsteori, affektteori och barns självutveckling är betydelsefull kunskap för pedagoger som arbetar 
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med små barn (Hagström, 2010). Det framgår i Hagströms studie att en mindre barngrupp och högre per-

sonaltäthet skapade bättre förutsättningar för arbetet som anknytningspedagog. Författaren anser att per-

sonaltätheten är viktig men poängterar samtidigt att den inte är en garanti för att utsatta barn får sina 

grundläggande behov tillgodosedda. Skolverket (2013) lyfter att barngruppens storlek eller personaltäthet 

behöver variera utifrån barnens behov och verksamhetens förutsättningar. Förskollärartätheten är mycket 

viktig att beakta eftersom förskollärare har ett särskilt ansvar för att målen och intentionerna i läroplanen 

uppfylls enligt Skolverket (2013). 

Pedagogens roll och betydelse 

Förskolans pedagoger har en viktig roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Förskolan behöver 

medvetet närvarande pedagoger med inlevelseförmåga och lyhördhet för att kunna möta barnens behov 

menar Bruce och Riddersporre (2012). De förklarar att det ibland kan innebära att pedagogerna måste 

lägga om sitt schema eftersom pedagogerna inte alltid har tid just när barnet vill dela sina upplevelser.  

Arnér (2009) anser i likhet med Bruce och Riddersporre (2012) att pedagogerna och deras förhållningssätt 

påverkar barn i förskolan. Hon förklarar att ju öppnare pedagogerna är för att visa respekt för barnen och 

intressera sig för deras initiativ och intressen desto mer utvecklar barnen sin lek och sina aktiviteter. Barn 

växer med det förtroendet de får menar Arnér och hon lyfter begreppet inflytande. Hon använder det or-

det istället för begreppet delaktighet eftersom hon anser att barn ska ha möjlighet att påverka sin tillvaro i 

förskolan. Inflytande innebär att förskolans planering utgår från barnens erfarenheter, idéer och initiativ. 

Det är skillnad på begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Barnperspektiv handlar om vuxnas syn 

på barn och barns perspektiv handlar om barns perspektiv på den egna tillvaron. Barns perspektiv är vik-

tigt och det gäller som pedagog att fråga barnet och ta reda på hur världen ser ut från barnets egen synvin-

kel, vad barnet ser och hör, hur barnet känner och upplever situationen. Vi är aldrig färdiga som männi-

skor utan förändras ständigt genom att samspela med andra och det är en förutsättning för att utveckla 

den egna identiteten (Arnér, 2009).  

Johansson och Sandberg (2012) lyfter även de, precis som Arnér, barns perspektiv och de menar att per-

sonalen i förskolan behöver ha förmåga att inta barns perspektiv för att göra barn delaktiga. Genom att se 

världen med barns ögon och genom att försöka anamma ett barns ståndpunkt så intar pedagogerna ett 

barns perspektiv. Det är viktigt att förskolans pedagoger har denna kompetens om barn ska utveckla lä-

rande och delaktighet i enlighet med mål och principer i förskolans läroplan. Begreppet lärande är dyna-

miskt till sin karaktär och lärandet är en pågående process som involverar oss som människor. Lärandet 

innebär att vår bild av omvärlden förändras (Johansson & Sandberg, 2012). ”Lärandet är något som sker 

mellan människor när de påverkas och påverkar i ömsesidiga relationer” (Johansson & Sandberg, 2012, s. 

26). Johansson och Sandberg anser att lärande och delaktighet är två nyckelbegrepp för att beskriva för-

skolans pedagogiska arbete och de menar att dessa två begrepp är klart relaterade till varandra. Författarna 
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förklarar att traditionen inom förskolan som har växt fram i Sverige och övriga länder i Norden betonar 

att förskolans uppdrag förenar omsorg och lärande.  

Pedagogens roll är betydelsefull när det gäller att stötta barns lek framhåller Isbell (2012). En del barn har 

svårt att delta i leken av olika anledningar och har svårt för att föreställa sig olika roller i leken och dessa 

barn behöver stöttning av förskolans personal för att komma in i leken. Förskolläraren kan delta i leken 

och vara en slags förebild för att lotsa barnet in i lekens värld. Observationer av barnens lek kan ge för-

skolans personal viktig information om barnen. Pedagogerna kan genom observationer se vad barnen gör, 

hur de uttrycker sig, vilka val de gör och hur de tänker och på så sätt följa barnens utveckling över tid (Is-

bell, 2012).  

Pedagogens roll i förskolan berörs även av Öhman (2009). Hon lyfter pedagogens ledarskap och hon me-

nar att pedagogens eget ledarskap är av stor betydelse för arbetet kring värdefrågor, inkludering och icke-

diskriminering. ”Pedagogens ledarskap kan ses som en process där pedagogen påverkar barnen i gruppen 

att uppnå de mål och värden förskolans läroplan lyfter fram. Vad barnen lär sig är beroende av pedago-

gens ledarskap” (Öhman, 2009, s. 161). Pedagogen är en viktig förebild och pedagogens sätt att samspela 

och vara tillsammans med barn påverkar deras lärande. Det pedagogiska ansvaret finns på tre olika plan. 

Det första planet handlar om hur pedagogen leder barngruppen i det pedagogiska arbetet. Det andra pla-

net handlar om hur pedagogen leder sig själv, det vill säga tar hand om, förstår och låter sig vägledas av 

sina känslor. Det tredje planet handlar om hur pedagogen bistår varje enskilt barn i utvecklingen av eget 

ansvar, vilket innebär att stödja barnen att uttrycka sig och att reglera sina känslor och beteenden. Ledar-

skapsprocessen handlar om pedagogens respekt för sina egna behov och förutsättningar samt om pedago-

gens respekt för varje enskilt barns behov och förutsättningar enligt Öhman.  

Samspel och relationer 

Barn i behov av särskilt stöd har ibland svårigheter med samspel och relationer med andra barn och 

vuxna. Arnér (2009) menar att människan får sin betydelse i förhållande till och i samspel med andra män-

niskor. Arnér förklarar att det inte handlar om enskilda personer och deras personlighet utan att det hand-

lar om mötet mellan människor och vad som sker i den relationen. Bruce och Riddersporre (2012) anser 

att förskolan kan stödja och utmana barns begreppsutveckling, språk och kommunikation eftersom dessa 

är viktiga redskap för socialt samspel, kommunikation och de flesta former av lärande.  

Vikten av ett väl fungerande samspel mellan pedagog och barn framhäver även Drugli (2003). Hon förkla-

rar att pedagogen ska undvika att dra förhastade slutsatser om barnet och poängterar att det är viktigt att 

pedagogen är flexibel. ”Om man är mer inriktad på att leta efter utvecklingspotentialen hos barn än att 

stoppa in dem i fack, blir man också mer flexibel och öppen i samspelet med dem” (Drugli. 2003, s. 17). 

Ett arbetslag kan ha stor nytta av att observera varandra och sedan ha en öppen diskussion om vad man 

sett. Arbetslaget kan sedan reflektera vidare kring när samspelet fungerade bra och om förhållningssättet 

behöver förändras. Handledning kan vara bra och ibland vara helt nödvändig när det gäller barn som be-
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kymrar oss. Pedagoger behöver stöd i sin profession för att i sin tur kunna stödja det barn som behöver 

deras stöd (Drugli, 2003).  

Skånfors (2010, 2013) studier bidrar till ökad kunskap om barns gemensamma sociala kunskaper i försko-

lans kamratkultur.  Hennes doktorsavhandling (2013) visar att barns gemensamma sociala kunskaper i för-

skolan handlar om relationer. Författaren lyfter två olika kunskaper om relationer; dels hur barn kan skapa 

och upprätthålla relationer och dels hur barn kan distansera sig från relationer. Hon menar att detta är 

grundläggande kunskaper för att klara av att vara med i en grupp. ”Dessa kunskaper bildar en grund för 

att kunna hantera, förstå och ordna det sociala livet – att förstå och hantera att vara en del av en grupp” 

(Skånfors, 2013, s. 47). Barn skapar och upprätthåller relationer i förhållande till förskolekontexten och till 

olika sociala resurser såsom specifika kompetenser och rätt ålder. Detta kan ske i samtal och i fysisk hand-

ling. Barn använder sig av sociala resurser för att begripliggöra och för att hantera den sociala tillvaron. 

Tillgången på dessa sociala resurser kan bidra till att barn får högre status och större makt i barngruppen. 

Om de sociala resurserna inte finns kan det innebära att barn kan få lägre status, mindre makt och riskera 

att bli socialt uteslutna i barngruppen. Den specifika kontexten, det vill säga vilken aktivitet det gäller och 

vilka barn som deltar, påverkar hur stor vikt de sociala resurserna får. När barn distanserar sig från relat-

ioner från barn eller vuxna så drar sig barnet undan för sig själv eller tillsammans med andra barn. Detta 

kan ibland innebära att social utslagning blir en följd. När ett barn distanserar sig från relationer kan det 

vara ett sätt för barnet att klara av den komplexitet som det innebär att vara en del av en grupp (Skånfors, 

2013).  

Vikten av samverkan 

Tidiga insatser och en god samverkan mellan olika instanser är viktigt när det gäller barn i behov av sär-

skilt stöd. Drugli (2003) anser att stödet kring ett barn ska vara helhetsbaserat och samordnat. Med det 

menar hon att barnet finns både i hemmet och i förskolan och att för att nå framgång är det samverkan 

mellan olika instanser som gäller. Föräldrarna bör få ta del av pedagogernas eventuella oro i ett tidigt 

skede. Det gäller att inte oroa föräldrar i onödan men pedagogerna ska inte heller vänta för länge med att 

diskutera situationen med föräldrarna. Ett gott samarbete med föräldrar skapar generellt bättre förutsätt-

ningar för att hjälpa och stötta de barn som pedagogerna bekymrar sig för i förskolan. Ett sätt att starta ett 

gott samarbete mellan hem och förskola är genom att klargöra vilka förväntningar som finns på varandra. 

En annan viktig sak för att samarbetet ska fungera enligt Drugli är att föräldrarna och pedagogerna känner 

tillit till varandra. Kardesjö (2007) framhåller också vikten av stöd till barnet och dess familj men betonar 

samtidigt att det ibland är svårt att få till en god samverkan. Barn med koncentrationssvårigheter behöver 

ofta stöd under lång tid i förskolan och i skolan. Svårigheterna kommer att se olika ut och förändras ge-

nom barnets uppväxt men förändringar av olika slag kan vara särskilt jobbiga för barnet. Dessa föränd-

ringar kan exempelvis vara att börja förskolan eller skolan, byta avdelning i förskolan, byta stadium i sko-
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lan eller förändringar inom familjen som kan uppstå vid en eventuell flytt eller vid skilsmässa (Kardesjö, 

2007).  

Kartläggning i förskolan 

I förskolan förekommer kartläggningar av barn i behov av särskilt stöd. Dessa kartläggningar genomförs 

ofta av specialpedagoger i samverkan med respektive arbetslag. En grundlig kartläggning kring barnet in-

nebär att man kan få en uppfattning om vilka svårigheterna är och när de uppstår men den ger också en 

överblick över det som fungerar bra. När en kartläggning är klar kan det hända att pedagogernas uppfatt-

ning om barnet och dess situation har förändrats. Det kanske visar sig att barnet inte hade det problema-

tiska beteendet så ofta som man tidigare hade trott (Drugli, 2003).  

Enligt Pramling Samuelsson (2010) är tester och kartläggningsmaterial vanligt i förskolan när det gäller 

barns lärande och då framför allt med avseende på kognitiva förmågor. Hon menar att om vi vill synlig-

göra vad barn lär sig i förskolan handlar det snarare om att följa en förändring av något slag. ”Tester eller 

kartläggning handlar oftast inte alls om att följa en process, utan om att just mäta vad barn kan eller 

förmår vid en specifik tidpunkt” (Pramling Samuelsson, 2010, s. 160). Det kan vara ett uttryck för kontroll 

att testa barns kognitiva kunskaper eller ta reda på om barn kan det som förskolan har arbetat med enligt 

författaren. Hon ställer frågan om förskolan ska ägna sig åt att kontrollera om barn har uppnått specifika 

kunskaper eller om förskolan istället ska fokusera på utveckling. Förskolans läroplan fastslår att det är fo-

kus på barns meningsskapande som ska vägleda verksamheten förtydligar Pramling Samuelsson.  

Miljöns betydelse för barns lärande och utveckling 

Miljöns betydelse är viktig för alla barn och extra viktig för barn i behov av särskilt stöd. Förskolans omgi-

vande miljö, både utomhus och inomhus, har stor betydelse för barns lärande och utveckling (Elm Fris-

torp, 2012; Elm Fristorp & Lindstrand, 2012; Isbell, 2012; Johansson & Sandberg, 2012). Elm Fristorp 

och Lindstrand (2012) framhåller att förskolans miljö utgör en resurs som förskolans personal själva kan 

påverka och designa. ”Utformningen av förskolans lek- och lärmiljöer; deras möblering, val och placering 

av material, samt hur barn bereds plats och ges tillträde är exempel på några av de aspekter i förskolans 

verksamhet som inte är centralt reglerade” (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012, s. 65). Författarna menar att 

förskolans utegård och förskoleavdelningens inomhusmiljö kan ses som ideologiska rum om design för 

lärande tillämpas. Dessa rum bidrar med oändliga möjligheter för barns lek och lärande. Resurser och 

material för lärande kan inte pekas ut på förhand utan det är de val som deltagarna gör i en viss aktivitet 

som avgör vad som blir en resurs för tillfället. Barnen använder resurser på sitt sätt och inte alltid på det 

sätt som den vuxne hade tänkt sig. Johansson och Sandberg (2012) anser att lärande och kunskapsutveckl-

ing traditionellt förknippas med inomhusmiljön. De menar att förskollärare främst fokuserar på situationer 

i inomhusmiljön i förhållande till utomhusmiljön. Detta är förvånansvärt anser Johansson och Sandberg 

eftersom de svenska och skandinaviska länderna är kända för sin utemiljö och dess verksamhet.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Hermeneutik betyder tolkningslära och har sitt ursprung i medeltida tolkningar av Bibeln. Den bibliska 

hermeneutiken övergick efter hand till att betraktas som filosofi. Hermeneutiken accepterar att det finns 

flera sätt att förstå världen eller en företeelse på och hermeneutiken är i princip förutsättningslös. Vi utgår 

enligt hermeneutiken från olika aspekter och att vi inte kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar 

verkligheten. ”Att servera en metod, med pretentionen att denna är avsedd för all hermeneutisk vetenskap, 

vore i själva verket ett absurt företag, en hermeneutikens självförnekelse” (Ödman, 2007, s. 14). Den her-

meneutiska cirkeln är ett viktigt begrepp inom hermeneutiken. Den introducerades av Friedrich Ast (1778-

1841) och Friedrich Schleiermacher (1768-1834) och den hermeneutiska cirkeln har sedan dess genomgått 

flera omformningar. ”Det intuitivt föregripande pendlandet mellan del och helhet, som kännetecknar för-

ståelsen, har hedrats med ett särskilt begrepp inom hermeneutiken. Det är den hermeneutiska cirkeln som 

bör uppfattas som en bild för hur tänkande, förståelse och tolkning fungerar” (Ödman, 2007, s. 100). I 

den hermeneutiska cirkeln är det kunskapsbildningen som rörelse mellan del och helhet samt förförståel-

sens ofrånkomlighet i förståelseprocessen som särskilt betonas (Ödman, 2007).  

Vad som först och främst kännetecknar fenomenologisk forskning är att den alltid börjar i livsvärlden 

(Van Manen, 1990). Ordet fenomen härstammar från grekiskan och betyder ”det som visar sig” och det är 

i denna betydelse som fenomenologin använder ordet. Begreppet fenomen innesluter ett ömsesidigt bero-

ende mellan objekt och subjekt eftersom det som visar sig förutsätter någon att visa sig för. De saker som 

avses i fenomenologin är sakerna som fenomen, det vill säga hur de visar sig för någon. Fenomenologin är 

inte något enhetligt. Det finns variationer inom fenomenologin och dessa har bidragit till uttrycket den 

fenomenologiska rörelsen. Det finns vissa saker som är gemensamt och förenar fenomenologin. Ett så-

dant exempel är det fenomenologiska upproret vilket innebär att ”gå tillbaka till sakerna själva” vilket for-

mulerades av Edmund Husserl i början av 1900-talet (Bengtsson, 2005). 

Den moderna hermeneutiken utvecklades till stor del utifrån den existensfilosofiska inriktningen av feno-

menologin. Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer och Paul Ricœur räknas som den hermeneutiska 

fenomenologins företrädare (Bengtsson, 2005). Det räcker inte att betrakta och beskriva de undersökta 

företeelserna utan betraktandet av sakerna har snarare förståelsens struktur och den hermeneutiska cir-

kelns struktur. Det var denna insikt som bidrog till uppfattningen att fenomenologin måste vara hermene-

utisk (Bengtsson, 2005). Van Manen (1990) anser att hermeneutisk fenomenologisk forskning är intresse-

rad av den mänskliga världen i olika skepnader och där människor är naturligt engagerade i sin värld. 

Bengtsson (2005) menar också att hermeneutisk fenomenologi handlar om människor och deras värld. 

Han förklarar att forskarens livsvärld och de människors livsvärldar som studeras ryms i den fenomenolo-

giska hermeneutiken. ”Utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär pedagogisk forskning att såväl de andra 

människor som studeras som forskarna är oskiljaktigt förbundna med sina livsvärldar” (Bengtsson, 2005, 

s. 39). Hermeneutiken kan enligt Bengtsson spela en roll både som insamlings- och bearbetningsmetod 
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när det gäller att få kunskap om andra människors livsvärldar. Van Manen (1990) lyfter att hermeneutisk 

fenomenologi kan innebära att forskaren försöker åstadkomma något som egentligen är omöjligt. Han 

menar att det inte går att formulera en fullständig tolkande beskrivning av någons livsvärld eftersom livs-

världen i sig är alldeles för komplex.  

Studiens koppling till hermeneutisk fenomenologi 

En forskningsansats innehåller filosofiska ställningstagande av ontologiskt och epistemologiskt slag. Det 

innebär grundantagande om vad verklighet och kunskap är och dessa ställningstaganden får konsekvenser 

för val av forskningsmetod (Bengtsson, 2005). Syftet med föreliggande studie är att förstå och beskriva 

hur ett antal förskollärare upplever sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. En hermeneutiskt feno-

menologisk ansats valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Centrala begrepp som förekommer 

inom hermeneutisk fenomenologi är den hermeneutiska cirkeln, livsvärld, ”det som visar sig”, förstå, förståelse, förför-

ståelse, tolka samt beskriva och dessa begrepp återfinns i studien.  

Vi människor bär med oss våra erfarenheter och dessa påverkar hur vi förstår, tolkar och beskriver det 

som vi ser och upplever. Gustavsson (2004) menar att vi alltid utgår från ett betydelsesammanhang. ”Jag 

tolkar världen utifrån min utsiktspunkt, de traditioner jag växt upp i och skolats in i. Att lära känna sig 

själv innebär då att se sig själv i andra, att känna igen det egna i det främmande och att ”göra sig hemmas-

tadd i det främmande” och med detta sedan återvända till sig själv” (Gustavsson, 2004, s. 242). Min för-

förståelse bestående av livserfarenhet, yrkeserfarenhet, olika utbildningar samt litteraturstudier har funnits 

med under hela studien och påverkat de val, tolkningar och beskrivningar som jag har gjort.  

Min tolkning av människors livsvärldar är att vi delar livsvärld men vi har också en egen livsvärld. Förskol-

lärarnas livsvärld och min livsvärld möts i studien. Min förförståelse som jag hade före respektive intervju 

påbörjades förändrades och blev till en ny förståelse. Detta innebar att jag hade en ny förförståelse med 

mig inför nästkommande intervju som kom att påverka det mötet mellan min livsvärld och nästa respon-

dents livsvärld. Det som visade sig, förskollärarnas upplevelser kring barn i behov av särskilt stöd, har jag 

tolkat, analyserat och beskrivit. 

Min förståelse, förförståelse, tolkning och analys har påverkat studiens olika delar och helhet vilket över-

ensstämmer med hermeneutiska utgångspunkter. Tolkning och analys har skett vid respektive intervju, vid 

varje transkribering och vid genomläsningar av vart och ett av de sju dokumenten samt vid genomläsning-

ar av all empiri. ”Den grundläggande arbetsprincipen när man väljer tolkning anknyter till 

del/helhetskriteriet: systemet av tolkningar, de ingående tolkningarna och sammanhang med forsknings-

materialet ska i slutfasen bilda en väl sammanhållen gestalt” (Ödman, 2007, s. 240). Var och en av de sju 

intervjuerna är en del av studien och det slutliga resultatet när all empiri vävts samman bildar en helhet. 

Pendlingen har således skett mellan studiens empiri och teori samt mellan studiens olika delar och helhet 

vilket överensstämmer med den hermeneutiska cirkeln.  
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Metod 

I det föreliggande metodkapitlet beskrivs studiens urval, intervju som datainsamlingsmetod, bearbetning 

och analys, tillförlitlighet och överförbarhet samt etiska överväganden.   

Urval 

Studiens urval består av sju förskollärare från fyra olika förskoleavdelningar i en kommun. Kriterier som 

användes vid urvalet var att respondenterna skulle vara utbildade förskollärare, ha några års yrkeserfaren-

het samt arbeta på en förskoleavdelning där det fanns barn i behov av särskilt stöd. Jag kontaktade och 

fick hjälp av en specialpedagog i kommunen när jag gjorde mitt urval. Specialpedagogen arbetade inom 

förskolan och hade kännedom om var det fanns barn i behov av särskilt stöd. Hartman (2004) menar att 

det blir enklare att göra sitt urval om man har lite förkunskap om personerna från början. Han menar att 

det kan vara klokt att ta hjälp av personer som har denna kunskap och på så sätt få hjälp att välja respon-

denter. Utifrån specialpedagogens förslag på olika förskoleavdelningar valdes sju förskollärare ut från 

dessa arbetslag. Alla tillfrågade förskollärare tackade ja till att delta i studien och samtliga ville att intervju-

erna skulle äga rum utanför deras arbetstid. Förskollärarna menade att det var svårt för dem att lämna sina 

respektive barngrupper under arbetstid och valde därför att bli intervjuade under sin fritid.  

Stukát (2005) anser att något säkert antal respondenter för en studie av kvalitativ karaktär är svårt att ge. 

Han menar att transkriberingen, genomläsningen samt tolkningen av materialet är oerhört tidskrävande. 

Om forskaren väljer att genomföra för många intervjuer riskerar analysen att bli ytlig, framför allt av tids-

brist, vilket skadar hela idén med studien. Stukát förklarar att forskaren får försöka uppskatta arbetsinsat-

sen och därefter sätta den i relation till uppsatsens omfattning.  

Intervju som datainsamlingsmetod 

Intervjuer har använts som metod för att samla in studiens empiri. Respondenterna intervjuades var och 

en för sig vilket innebar att sju intervjuer genomfördes. Kvalitativ forskning är ett sätt att utforska och 

förstå innebörden av ett mänskligt och socialt problem (Creswell 2009). Bengtsson (2005) menar att den 

mest utbredda insamlingsmetoden i kvalitativ forskning förmodligen är intervjun. Han förklarar att inter-

vjun kan ge en direkt ingång till andra människors liv och livsvärldar. Forskningsintervjun är ett profess-

ionellt samtal och forskningsintervjun utvecklar vardagslivets samtal där kunskap konstrueras i interakt-

ionen mellan intervjuaren och den intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2009). Varje intervju var i den be-

märkelsen ett möte där min livsvärld mötte respektive respondents livsvärld. 

De sju förskollärarna fick själva föreslå plats för intervjun och samtliga valde rum som hörde hemma i 

kommunens förskolor. Stukat (2005) menar att miljön ska vara så ostörd och trygg som möjligt vid inter-

vjun och att det är lämpligt att den intervjuade får välja var intervjun ska ske. Vid intervjuerna fick förskol-

lärarna information och möjlighet att ställa frågor innan ljudinspelningen startades. Varje förskollärare be-

nämns med en bokstav i den ordning som intervjuerna genomfördes. Förskolläraren i den första intervjun 
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benämns som Förskollärare A. Förskolläraren i den andra intervjun benämns som Förskollärare B och så 

vidare.  

Intervjuerna i studien var så kallade ostrukturerade intervjuer och en intervjuguide användes (bilaga 1). 

Stukát (2005) förklarar att vid ostrukturerade intervjuer är forskaren medveten om vilket ämnesområde 

som han eller hon vill täcka in men att frågorna ställs i den ordning som det lämpar sig. Han menar att en 

checklista eller frågeguide ofta används vid intervjuer av detta slag. Ett dokument skapades för att synlig-

göra kopplingen mellan studiens frågeställningar och frågorna i intervjuguiden (bilaga 2).  

Intervjuerna spelades in med hjälp av två mobiltelefoner, i detta fall två Iphones. Detta var en säkerhetsåt-

gärd som innebar att om en inspelning inte fungerade som det var tänkt gjorde förhoppningsvis den andra 

inspelningen det. Vid intervjuerna fick förskollärarna information om studien och möjlighet att ställa frå-

gor innan ljudinspelningen startades. Intervjuerna tog mellan 30 till 40 minuter och ljudinspelningarna på-

gick mellan 18 till 25 minuter. Creswell (2009) förordar att forskaren för anteckningar under en intervju 

även om en ljudinspelning pågår. Han menar att dessa anteckningar kan vara ett bra komplement om ljud-

inspelningen inte blir bra. I den här studien fördes inga anteckningar under intervjuerna eftersom det kän-

des viktigt att vara närvarande i mötet. Det kändes betydelsefullt att vara här och nu, vara öppen för det 

som framkom och vara flexibel i tanken om någon ytterligare fråga behövde ställas. 

Analys och tolkning 

Tolkningen av empirin påbörjades i ett tidigt skede utifrån ett induktivt förfarande. Ansatsen i kvalitativa 

studier är övervägande induktiv vilket innebär att forskaren börjar med att samla in data och sedan utgår 

från empirin (Backman, 2008). Bengtsson (2005) menar att utifrån tanken att titta på människors livsvärld 

är det inte rimligt att ensidigt bearbeta det empiriska materialet efter bara den ena eller andra principen. 

Han förtydligar att det empiriska materialet istället bör få komma till uttryck på sina egna villkor inom ra-

marna för den fråga som det vill vara ett svar på.  

Min förförståelse bestående av livserfarenhet, yrkeserfarenhet, olika utbildningar samt litteraturstudier har 

funnits med under hela studien och påverkat de val och de tolkningar som jag har gjort. Analys och tolk-

ning har skett vid respektive intervju, vid varje transkribering och vid genomläsningar av vart och ett av de 

sju dokumenten samt vid genomläsningar av all empiri. Min förståelse förändrades efter varje intervju ef-

tersom min livsvärld då mötte en annan persons livsvärld. Detta innebar att jag hade en ny förförståelse 

med mig inför nästkommande intervju som kom att påverka det mötet mellan min livsvärld och nästa re-

spondents livsvärld. Utifrån den hermeneutiska cirkeln har pendlingen skett mellan studiens empiri och 

teori samt mellan studiens olika delar och helhet.  

Förskollärare A:s livsvärld och min livsvärld möttes under den första intervjun. Min förförståelse som jag 

hade före intervjun påbörjades förändrades och blev till en ny förståelse. Jag hade då en ny förförståelse 

inför nästkommande intervju.  Intervjun transkriberades från talspråk med dialekt till digital text i form av 
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skriven svenska. I dokumentet finns inte gester, miner eller annat kroppsspråk noterat. Vid denna tran-

skribering växte en ny frågeställning fram vilket innebar att ytterligare en fråga skrevs till i intervjuguiden. 

De resterande sex respondenterna fick sedan denna fråga som handlade om hur man kan fånga varje barns 

lärprocesser. Denna fråga bidrog till ytterligare ett tema, ”Fånga intresse och motivation”. Frågan om hur 

man kan skapa en god lärmiljö på förskolan fanns redan med i intervjuguiden.  

De övriga förskollärarnas livsvärld och min livsvärld möttes under respektive intervju. Min förförståelse 

som jag hade innan respektive intervju förändrades och fördjupades efter varje möte och blev till en ny 

förståelse. Jag fick då en ny förförståelse inför kommande intervjuer. Talspråket från ljudinspelningarna 

transkriberades till digital text enligt samma princip som vid bearbetningen av den första intervjun. När 

samtliga intervjuerna var genomförda och transkriberade så fanns studiens empiri i digital text på sju olika 

dokument. Gester, miner eller annat kroppsspråk finns inte noterat i dokumenten.  

Den transkriberade texten analyserades och tolkades utifrån hermeneutisk meningstolkning. Meningstolk-

ning innebär att söka meningen i det som sägs av respondenterna till djupare tolkningar av den transkribe-

rade texten (Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns sju rättesnören för hermeneutisk meningstolkning en-

ligt Kvale och Brinkmann men de förklarar att hermeneutik inte är någon metod som ska praktiseras steg 

för steg. Hermeneutiken är en utveckling av generella principer som har visat sig användbara vid tolkning 

av texter enligt författarna. I den här studien analyserades empirin genom att texten lästes åtskilliga gånger 

och text markerades i dokumenten. Studiens syfte och frågeställningar fanns med i åtanke vid genomläs-

ningarna och bidrog till de teman som växte fram. Samtliga respondenter beskrev barn i behov av särskilt 

stöd av socioemotionell karaktär. Detta bidrog till beslutet att komplettera bakgrunden med ett avsnitt 

rörande ”Barn i socioemotionella svårigheter”. Följande teman växte fram under läsningens gång: 

 definitionen av barn i behov av särskilt stöd; ”Svårigheter av socioemotionell karaktär”. 

 strategier att möta barn i behov av särskilt stöd; ”Skapa närhet och trygghet”, ”Fånga intresse 

och motivation”, ”Stötta i leken”, ”Skapa tydlighet och struktur”, ”Arbeta med mindre barn-

grupper”, ”Ta vara på utemiljön” och ”Samverka inom och utanför arbetslaget”.  

 svårigheter att möta barn i behov av särskilt stöd; ”Stora barngrupper”, ”Låg personaltäthet, 

”Barnet blir syndabock”, ”Brister i anknytningen” och ”Brister i samverkan”. 

I kapitlet Resultat återfinns de teman som presenteras här ovan som rubriker. Resultatkapitlet innehåller 

flera citat från förskollärarna och de är tagna från respektive transkribering. Citaten finns med för att ge 

läsaren en djupare förståelse för vad respondenterna framförde under intervjuerna. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att intervjucitat ger läsaren ett intryck av intervjuns innehåll och visar exempel på det materi-

al som använts för forskarens analys. Varje förskollärare benämns med en bokstav i den ordning som in-

tervjuerna genomfördes. Förskolläraren i den första intervjun benämns som Förskollärare A. Förskollära-

ren i den andra intervjun benämns som Förskollärare B och så vidare.  
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Tillförlitlighet och överförbarhet 

Tillförlitligheten är viktig i all forskning. Begreppen validitet och reliabilitet förekommer främst i kvantita-

tiv forskning men även i kvalitativ forskning är det viktigt att studien är utförd på ett korrekt sätt och har 

god tillförlitlighet. Davidsson och Patel (1994) menar att forskaren måste veta att han/hon undersöker det 

som var avsett att undersöka vilket innebär att forskaren säkerställer god validitet. Författarna menar 

också att forskaren måste se till att det utförs på ett tillförlitligt sätt vilket säkerställer god reliabilitet. All 

forskning ska vara tillgänglig för kritisk granskning enligt Larsson (2005). 

Kvale och Brinkmann (2009) lyfter forskarens roll som person. De menar att den rollen är avgörande för 

den vetenskapliga kunskapens kvalitet och hållbarheten i de etiska beslut som fattas under undersökning-

ens gång. Ett kritiskt förhållningssätt har funnits med mig som forskare i studiens olika delar. Larsson 

(2005) lyfter att utifrån hermeneutiken faller alltid förförståelsen tillbaka på att delen måste relateras till en 

helhet för att ge någon innebörd alls. Det finns en tolkning i allt meningsfullt tänkande. Vi har en förför-

ståelse redan från början av det som skall tolkas och det är denna förförståelse som förändras i tolknings-

processen (Larsson, 2005). Hur mycket har min förförståelse påverkat mig under intervjuerna? Hur myck-

et har min förförståelse påverkat bearbetningen och analysen av materialet? ”Genom att "explicitgöra för-

förståelsen" gör man utgångspunkten för tolkningen tydlig. På så sätt undanhåller forskaren inte läsaren 

sitt perspektiv” (Larsson, 2005, s. 4). En annan fråga som jag har funderat över är om och hur responden-

terna påverkades under respektive intervju? Detta är exempel på frågor som jag har funderat över samt 

reflekterat kring och som ökat min medvetenhet om min egen betydelse.  

För att öka studiens tillförlitlighet har flera säkerhetsåtgärder använts under studiens gång. Vid intervjuer-

na användes två Iphones för att säkerställa att ljudinspelningen fungerade. I resultatkapitlet redovisas en 

stor mängd citat för att ge läsaren en djupare förståelse för vad förskollärarna berättade under intervjuer-

na. Läsaren får en större insikt i vad som framfördes under intervjuerna genom att citaten med responden-

ternas egna ordval och meningar finns med i uppsatsen.  

Under kursens gång, hösten 2013 och våren 2014, har vi haft kontinuerliga forskarseminarier på Högsko-

lan för Lärande och Kommunikation i Jönköping. Flera forskare och kurskamrater har läst, granskat och 

diskuterat studiens olika delar och uppsatsens olika kapitel. Dessa forskarseminarier har bidragit till en 

ökad tillförlitlighet och främjat studiens slutliga resultat.  

Det var sju respondenter som medverkade i studien och det är inte en tillräckligt stor population för att 

kunna generalisera. Syftet var aldrig att generalisera och ta reda på hur förskollärare i allmänhet upplever 

sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Syftet med studien var att förstå och beskriva hur ett antal 

förskollärare upplever sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Studiens resultat kan för-

modligen användas i diskussioner på förskolor i allmänhet när det gäller att planera och anpassa förskolans 
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verksamhet utifrån barn i behov av särskilt stöd. Kvale och Brinkmann (2009) menar att om läsaren kän-

ner igen sig kan resultatet förmodas vara överförbart till andra situationer.  

Etiska överväganden 

Intervjuforskning genomsyras av moraliska och etiska frågor enligt Kvale och Brinkmann (2009). De me-

nar att den mänskliga interaktionen i intervjun påverkar intervjupersonen. Författarna anser också att den 

kunskap som produceras genom en intervjuundersökning påverkar vår förståelse av människans villkor. I 

Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) beskrivs fyra be-

tydelsefulla riktlinjer utifrån etiska aspekter som bör beaktas vid forskning. I den här studien har dessa 

riktlinjer funnits i åtanke genom hela processen. De fyra riktlinjerna är informationskravet, samtyckeskra-

vet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Samtliga respondenter blev informerade om studiens syfte och de fick information om att det var frivilligt 

att delta. Stukat (2005) menar att respondenterna i en studie ska ha rätt att självständigt bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de ska delta. Respondenterna fick information om att deras åsikter och reflekt-

ioner skulle behandlas konfidentiellt samt presenteras konfidentiellt i rapporten. Empirin kommer inte att 

användas i kommersiellt bruk eller för icke-vetenskapliga sammanhang. Vid varje intervju förklarades att 

ljudinspelningen var till för att säkerställa att empirin samlades in och att ljudinspelningen skulle raderas 

när transkriberingen var gjord. Respondenterna i studien fick mina kontaktuppgifter så att de kunde höra 

av sig om de hade några frågor kring studien. Ingen av de sju förskollärarna har än så länge hört av sig 

angående studien.  
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Resultat 

Kapitlet innehåller en presentation av studiens resultat vilket grundar sig på sju enskilda intervjuer med 

förskollärare i förskolan. Förskollärarna presenteras med en bokstav i den ordning som intervjuerna ge-

nomfördes.  

Barn i behov av särskilt stöd 

Förskollärarna beskriver barn med olika behov som de anser är barn i behov av särskilt stöd. Det finns 

inte någon uttalad diagnos hos något av barnen men det pågår en utredning kring ett av barnen. Det visar 

sig att det är svårt för förskollärarna att definiera vilka som är barn i behov av särskilt stöd. De beskriver 

olika behov hos barn som har svårigheter av olika slag eller befinner sig i svårigheter på något vis.  

Barn i barngruppen som inte räknas som barn i behov av särskilt stöd berättar också respondenterna om. 

De beskriver barn som klarar sig själva, sysselsätter sig, leker och samspelar bra med andra barn och 

vuxna. Förskollärarna menar att dessa barn också har behov men att de ofta får mindre tid av pedagoger-

na i förskolan. Hur ska tiden räcka till alla barn i barngruppen? Hur ska de få mer enskild tid med varje 

barn? Det är frågeställningar som återkommer i förskollärarnas berättelser. 

Förskollärare D framhåller att inget barn är det andra likt utan det gäller att testa och arbeta sig fram för 

att hitta den rätta vägen för barn i behov av särskilt stöd. Hon beskriver att hon på så sätt får nya erfaren-

heter och att hon lär sig på vägen vad som fungerar och vad som inte fungerar. Förskollärare G har funde-

ringar över vad som menas med särskilt stöd. Hon anser att barn med annat modersmål är barn i behov av 

särskilt stöd. Det finns barn som behöver stöd för att komma med i gruppen och hon menar att detta är 

viktigt för att undvika utanförskap. Förskollärare E berättar att barnen i barngruppen har så olika behov 

och att det ibland är svårt för henne och kollegorna i arbetslaget att avgöra vad barnen behöver för stöd.  

Svårigheter av socioemotionell karaktär  

Samtliga respondenter upplever att de möter barn i svårigheter av socioemotionell karaktär och de beskri-

ver att dessa barn behöver mycket stöd och engagemang av förskolans pedagoger. Svårigheter med sam-

spel och relationer, svårigheter med att styra impulser och handlingar samt svårigheter med utagerande 

beteende är några svårigheter av socioemotionell karaktär som framkommer i studien. Barn i svårigheter 

av socioemotionell karaktär kan också vara barn som är tysta, blyga, ängsliga, försiktiga eller befinner sig i 

kris av något slag och även dessa barn framkommer i studien. 

Respondenterna beskriver barn som har svårt med motoriken, svårt med det sociala samspelet och behov 

av struktur. Förskollärare A berättar om pojke som har svårt med sin kommunikation och behöver struk-

tur och tydliga riktlinjer. Förskolläraren menar att pojken lätt blir uppjagad och ofta hamnar i så kallade 

slåsslekar. 
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Han behöver hjälp med att kommunicera. Han behöver hjälp att kanalisera sina 
tankar, sina uttryck och sina känslor. Det jobbar vi ju med i hela gruppen och det är 
någonting som alla tjänar på i långa loppet. (Förskollärare A) 

Förskollärare B beskriver en pojke som har svårt att koncentrera sig, behöver tydlighet och struktur samt 

har svårt med motoriken. Förskollärare C pratar om en pojke som har svårt med de sociala spelreglerna 

och det sociala samspelet med andra barn och vuxna. Hon menar att barnet har svårt med anknytningen 

till förskolans personal och att hon är rädd för att barnet inte har hittat anknytning till någon. Responden-

ten lyfter att barn i behov av särskilt stöd är en tillgång för både barn och vuxna på förskolan.  

Barn i behov av särskilt stöd är en otrolig tillgång till de andra barnen och även till 
mig som pedagog. Jag måste ju hela tiden utvecklas och det gör jag med alla barn 
naturligtvis men de här barnen ger ju mig extra. De ska absolut rymmas i vår verk-
samhet och en vanlig förskola men det man vill är att ledningen ska fatta att dagens 

förskola ser annorlunda ut än den gjorde för tio år sedan. (Förskollärare C)  

Förskollärare F berättar att det finns barn i barngruppen som har behov av struktur och behöver ha en 

vuxen intill sig. Hon beskriver en pojke som har svårt med sociala relationer, har koncentrationssvårighet-

er och har mycket ljud för sig.  

Förskollärarna beskriver barn som har svårt att styra sina impulser och handlingar gentemot andra barn 

och vuxna. Barn med utagerande beteende som har svårt att hantera ilska och frustration kräver tålamod 

och tid enligt studiens respondenter. Förskollärare D pratar om en pojke med utagerande beteende som 

har svårt att styra sina impulser. Hon förklarar att han vill vara fysiskt nära andra barn och vuxna men att 

han inte vet hur han ska närma sig. 

Vi har ett barn som har väldigt svårt att styra sina impulser. Han blir väldigt aggres-
siv om det inte går som han vill. Han kan vara väldigt hårdhänt mot både personal 
och kompisar i barngruppen. Han känner kanske inte riktigt att jag kramas så hårt 
eller att jag är så tung. Han vill väl men det blir ofta fel tyvärr. (Förskollärare D) 

Förskollärare E beskriver en pojke som har ett utagerande beteende, har svårt att styra sina impulser och 

behöver stöd i det sociala samspelet i leken. Hon menar att barnet ofta hamnar i situationer där han miss-

lyckas på olika sätt och att de vill undvika dessa misslyckanden. Respondenten förklarar att barnet försö-

ker närma sig personalen men inte alltid vet hur han ska gå till väga för att påkalla deras uppmärksamhet. 

Pojken vill inte kramas men gärna vara nära och han tycker om att få massage enligt förskolläraren. Ge-

nom att ge pojken massage på ett lekfullt sätt kan de ge honom närhet på ett sätt som han tycker om. 

Förskollärare E: Vi brukar köra biltvätt. 

Intervjuare:  Biltvätt? 

Förskollärare E: Ja. Då kommer man och kör in bilen och så tvättar man ryg-
gen, magen. Ja, hela bilen ska tvättas. Skratt. 

Intervjuare:  Ni masserar när det är biltvätt? 

Förskollärare E: Ja. Han vill tvätta bilen väldigt ofta. 
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Intervjuare:  Väljer han biltvätt oftare än ni upplever att andra barn gör? 

Förskollärare E: Ja, absolut. Han behöver nog det. 

Förskollärare G pratar även hon om en pojke som har svårt att styra sina impulser och som lätt blir ag-

gressiv mot andra barn och vuxna. Barnet i fråga har svårt att få kontakt med kompisar, svårt att koncen-

trera sig och behålla koncentrationen.  

Det är viktigt att även uppmärksamma barn som är tysta, blyga, ängsliga och försiktiga så att de inte för-

svinner i barngruppen framhåller respondenterna. De menar att de här barnen också kan vara barn i be-

hov av särskilt stöd. Förskollärare D beskriver en flicka som är väldigt tyst och försiktig på förskolan. 

Samma respondent berättar om en annan flicka som har svårt med motoriken och som ofta är rädd på 

förskolan. Detta barn pockar inte på uppmärksamhet utan personalen på förskolan behöver läsa av bar-

nets kroppsspråk och ansiktsuttryck för att se vad barnet vill. Förskollärare D pratar även om en tredje 

flicka som är rädd och orolig för män som kommer till förskolan och barnet kan gråta hysteriskt vid vissa 

tillfällen enligt respondenten. Förskollärare F lyfter också de tysta barnen som aldrig kräver uppmärksam-

het. Hon förklarar att det finns barn i barngruppen som alltid leker och är sysselsatta men att det är viktigt 

att också se dessa barn eftersom alla barn har olika behov.  

De här tysta barnen som aldrig pockar på uppmärksamhet har vi också. Det finns 
barn i barngruppen som alltid har någonting att göra och det barnet måste vi också 
se för alla barn har behov. (Förskollärare F) 

Respondenterna pratar också om barn i svårigheter av socioemotionell karaktär som beror på sociala om-

ständigheter som förskolan inte kan påverka. Förskolan kan inte påverka vårdnadshavarnas arbetstider 

eller privata hemsituation. Detta väcker en frustration hos personalen eftersom de möter barn som inte 

mår bra på grund av sådana yttre omständigheter. Förskollärare B berättar om en flicka som fem dagar i 

veckan kommer till förskolan ca klockan 07.00 och går hem ca klockan 17.00. Respondenten menar att 

detta inte är ett barn i behov av särskilt stöd men att barnet ändå är i behov av stöd eftersom hon är så 

trött i slutet av varje vecka.  

Hon var så trött, denna lilla tjej. Hon är 50 timmar i veckan. I dag var hon så trött så 
hon knappt orkade äta. Det gör ont i hjärtat på mig. Det är också ett barn med sär-
skilt behov, egentligen, fast inte på det sättet som det egentligen menas med sär-
skilda behov. (Förskollärare B) 

Förskollärare A pratar om en flicka vars föräldrar är nyskilda och hon beskriver hur barnet kräver stor 

uppmärksamhet av pedagogerna på förskolan. Förskollärare C berättar också om att det finns barn i barn-

gruppen vars föräldrar har separerat och att det då krävs extra stöd från personalens sida. Förskollärare D 

beskriver en flicka som växer upp i ett hem där det förekommer sociala svårigheter vilket gör att barnet i 

fråga är i behov av särskilt stöd på förskolan. Vårdnadshavaren har svårt att sköta barnet och det påverkar 

till exempel barnets hygien. 
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Sammanfattning 

Studiens resultat leder inte fram till någon klar definition av begreppet barn i behov av särskilt stöd. Förs-

kollärarna har funderingar över vilka barn som egentligen är i behov av särskilt stöd. De tydliggör att alla 

barn har olika behov utifrån sina förutsättningar och den situation de befinner sig i. Samtliga respondenter 

upplever att de har barn i behov av särskilt stöd i sin barngrupp. De möter alla barn i svårigheter av so-

cioemotionell karaktär och enligt förskollärarna behöver dessa barn mycket stöd i förskolan. Det finns inte 

någon uttalad diagnos hos något av barnen som beskrivs i studien men det pågår en utredning kring ett av 

barnen. Respondenterna berättar att de arbetar med barn som har svårt att kommunicera, att koncentrera 

sig, att styra sina impulser och att hitta sin plats i barngruppen. Förskollärarna beskriver barn som behöver 

få känna sig trygga samt barn som behöver stöd i sin kommunikation och sin språkliga utveckling. De be-

rättar om barn som behöver tydlighet och struktur, stöd i att fokusera samt stöd i sitt samspel och sina 

relationer med andra barn och vuxna.  

Strategier kring att möta barn i behov av särskilt stöd  

Respondenterna i studien beskriver olika strategier kring att möta barn i behov av särskilt stöd. De beskri-

ver att de försöker skapa en god och trygg lärmiljö på förskolan. Strategier för att möta barn i behov av 

särskilt stöd gynnar alla barn i barngruppen enligt förskollärarna. 

Skapa trygghet och närhet 

Förskollärarna lyfter vikten av att vara nära barnen. Flera förskollärare menar att när de vuxna på försko-

lan sätter sig ned på golvet så kommer barnen. De beskriver att det är vid dessa tillfällen som den vuxne 

kan se barnets gester och mimik samt lyssna på vad barnet har att berätta. Närheten bidrar till tilliten och 

att barnen känner sig trygga i barngruppen och med sin personal. 

Sätt dig ner på golvet och då kommer barnen. Det är då du ser ansiktsuttrycken, 
tilliten och allt annat. (Förskollärare F) 

Flera av respondenterna berättar om barn som behöver en vuxen nära för att känna närhet och trygghet. 

Förskollärare C beskriver att förskolan bör arbeta mera med omsorg och trygghet. Hon menar att dagens 

politiker endast fokusar på skolutveckling och lärande. Förskolläraren förklarar att omsorg och trygghet är 

en förutsättning för att barn ska utvecklas och lära sig olika saker. 

Vi har gått till edu från care. Jag tror man vinner mycket på care för där får man 
med allt som har med utveckling att göra. Jag tror att man ska gå den vägen men det 
är inte våra politiker med på för de ser bara till edu. De ser bara på utveckling och 
lärande hela tiden. Ja, skolutveckling är det som gäller. Jag tror att vi måste gå till-
baka och vända på det. Vi måste börja med omvårdnaden för att kunna få trygghet-
en och för att kunna lära sig. (Förskollärare C) 

Det är mycket som händer i barnens liv, både i förskolan och på fritiden, enligt respondenterna. Det är 

aktiviteter och fullt upp hela tiden för dagens familjer och de menar att förskolan behöver erbjuda barnen 

trygghet och en lugn miljö att vara i. Förskollärare F menar att pedagogerna också behöver vara lugna och 
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trygga i sin yrkesroll. Hon förklarar att desto tryggare hon är som pedagog desto mindre behöver hon på-

visa för andra. Förskollärare B pratar om att förskolan behöver vara en kontrast till det hektiska livet utan-

för. Hon menar också att det är viktigt att förskolan stöttar barns sociala kompetens för att underlätta de-

ras kommande skolgång där de ska vara i olika grupper tills de blir vuxna.    

Jag känner att vi måste vara en oas på något vis för barnen för att de ska få ett lugn. 
För det händer så mycket runt barnen på fritiden. Vi borde vara den oasen där bar-
nen landar, där barnen får känna ett lugn. Här är det lugnt och skönt och jag kan 
andas ut. Så de orkar med allt annat. Dagens föräldrar vill så fantastiskt mycket och 
det är väl inte fel att vilja mycket men man kanske inte behöver ha upplevt allt när 
man fyller fyra år. (Förskollärare B) 

Fånga intresse och motivation 

Respondenterna i studien säger att de försöker utgå från barns intresse och motivation. Förskolan följer 

barnens intressen och försöker ta vara på det som intresserar barnen enligt Förskollärare E.  

Numera följer vi och tar vara på deras intressen. Det gör vi mycket mera än vad vi 
gjorde förr när vi följde dåtidens grovplaneringar. Det kan ju vara vad som helst. 
Titta här, en orm. Oj, vad heter den? Hur ser den ut? Hur lever den? Vi måste ta 
tillvara på det barnen kan för de kan ju så mycket också. (Förskollärare E) 
 

Förskollärare E återgår till barnet som hon har beskrivit som utagerande och impulsstyrt och hon menar 

att pojken kan vara koncentrerad när något intresserar honom och när han är motiverad. Förskollärare G 

menar att barn har mycket frågor och enligt henne gäller det att följa vad de visar intresse för och arbeta 

utifrån det.  

Ett par av förskollärarna beskriver att de har skapat olika rum på sina respektive förskolor för att försöka 

fånga barnens intresse och motivation. Förskollärare D berättar att de på hennes förskoleavdelning har 

olika lekmaterial i olika rum. Hon förklarar att de har bilbana och tåg i ett rum, de har bygg och konstrukt-

ion i ett rum och skapande verksamhet i ett annat rum. I likhet med Förskollärare D så säger Förskollärare 

F att det är bra med olika rum så att barnen kan dela upp sig och få möjlighet att leka ostört. Hon berättar 

också att de har delat in sina rum så att det finns rum i rummet. I en hörna är det lek i dockvrån, i en 

hörna är det lek med att bygga kojor och i en hörna är det lek med djur. De har också skapat ett rum där 

barnen kan leka med traktorer och bilar. Samma förskollärare konstaterar dock att leken ofta förvandlas 

utifrån barnens kreativitet i dessa lekutrymmen. 

Stötta i leken 

Leken är viktig för barn när det gäller kommunikation, lärande, samspel och relationer enligt responden-

terna. De berättar att de som pedagoger ofta stöttar barn in i leken och under lekens gång. Förskollärare A 

berättar om en pojke i barngruppen som behöver någon som följer med honom och lotsar honom in i 

leken. Hon beskriver att han behöver en annan persons ögon och öron för att bryta ner det som berättas 

av kompisarna och för att kunna förstå det. Samma förskollärare berättar att de i arbetslaget försöker 

stötta barnen i deras sociala relationer. Hon förklarar att om barn lär sig att lyssna på varandra och ta hän-

syn till varandra blir deras vardag enklare att hantera.  
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Ja. För klarar de av att kommunicera. Kommer de och säger han slog mig. Jaha, vad 
tycker du om det? Det gör ont. Då tycker jag att du ska gå tillbaks och berätta det 
och vad du vill att han ska göra i stället. Man skickar ju inte bara tillbaks barnen 
utan man följer med och lyssnar vad som händer där. Stöttar upp och det är jättebra 
att du kan säga det och jättebra att du lyssnar in. På så sätt så lär de sig lyssna på 
varandra och lär sig att ta hänsyn. Då blir allt så mycket enklare. (Förskollärare A) 

Förskollärare D beskriver att de inom arbetslaget försöker planera in tid under veckan för barn i behov av 

särskilt stöd. Hon berättar om en pojke som behöver öva sig i att spela spel, ta instruktioner och fungera i 

grupplekar och då försöker de planera sådana aktiviteter utifrån pojkens behov. Barn ska utmanas och 

utvecklas i förskolan utifrån läroplanens riktlinjer enligt Förskollärare F men hon ser också en fara i att 

bara fokusera på lärandet. Hon poängterar att förskolan måste värna om lekens betydelse för barn.  

Jag går ju inte och tänker på att barn ska lära sig saker. Vi erbjuder ju med lust och 
vilja och sedan när det blir ett lärande så är det väldigt roligt att få vara med och do-
kumentera det. Jag är lite rädd nu med vår nya läroplan att vi har lite för mycket fo-
kus på naturkunskap, teknik och matematik. Vi får inte glömma leken, leken och 
åter leken. (Förskollärare F) 

Skapa tydlighet och struktur 

Barn i behov av särskilt stöd och framför allt barn i socioemotionella svårigheter behöver tydlighet och 

struktur enligt samtliga respondenter i studien. Kontinuitet, regler, struktur och tydlighet är ord som åter-

kommer i deras berättelser.  

De har behov av tydliga regler eller tydlig struktur på dagen. De har behov av att vi 
är tydliga med vad som ska hända och de har svårare med det spontana som sker. 
Ja, de behöver struktur i aktiviteter och struktur på dagen. (Förskollärare D) 

Förskollärare A berättar att de har dagsrutiner för att möta ett barn som behöver tydlighet och struktur 

och hon ger som exempel en beskrivning på hur de möter pojken på morgonen. Någon i arbetslaget bru-

kar sätta sig tillsammans med honom för att ha högläsning i en bok så att han ska få en lugn start på da-

gen. De brukar hålla lekhallen stängd på morgonen för att undvika att dagen börjar med vilda lekar som 

lätt spårar ur enligt förskolläraren.  

Förskollärare B beskriver att de inom arbetslaget måste ha olika strategier för att möta en pojke som har 

svårt att koncentrera sig, som behöver tydlighet och struktur samt har svårt med motoriken. Hon berättar 

att de behöver vara extra vaksamma de dagar som pojken är närvarade på förskolan eftersom de är oroliga 

för att något ska hända. Hon förtydligar att detta är både för barnets egen skull och för de andra barnens 

skull.  

Vi är på tårna och vi är väldigt på när han är här. Han är inte varje dag utan han är 
ett barn som går på schema så det är klart att de dagar han är här då höjs ju nivån 
hos oss. Nu är han här, då måste vi ha ögonen där och se till att han får någonting 
att göra. Det måste vara så strukturerat kring honom hela tiden. Det är ett barn som 
behöver tydlighet. (Förskollärare B) 

Förskolan kan skapa tydlighet och struktur genom olika riktmärken på förskolan enligt förskollärarna. 

Förskollärare D beskriver att de har fotsteg på golvet i olika färger. De använder dessa fotsteg för att 
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skapa struktur när de ska gå ut på gården, gå till gymnastiken eller ut i skogen. Hon förklarar att de vuxna 

säger en färg och då får de barn som står på fotstegen i den aktuella färgen gå ut.  

Arbeta med mindre barngrupper 

Respondenterna anser att det är en bra strategi att dela in barngruppen i mindre grupper. De menar att det 

blir lugnare för både barn och vuxna på förskoleavdelningen när de delar in barnen i mindre grupper. För-

skollärarna anser att för barn i socioemotionella svårigheter är mindre grupper att föredra eftersom det då 

blir lättare att tillgodose dessa barns behov.  

Vi jobbade på och kände att det var bra för barnet att gå ut sist eller få börja klä på 
sig. Vi har hela tiden haft tänket att dela upp i smågrupper. Men sedan känner man 
den här maktlösheten de dagar vi har väldigt många barn. Då är det kört alltså. (För-
skollärare G) 

Det framkommer att förskollärarna arbetar både planerat och oplanerat med att dela in barnen i mindre 

grupper. De upplever detta som en strategi som fungerar och använder det spontant i verksamheten för 

att styra den fria leken. 

Jag kan inte säga att vi delar upp oss på papperet att nu ska Kalle och Lisa vara i det 
rummet utan vi fångar upp dem. Man ser ju lite hur de grupperar sig och vad de vill 
göra. (Förskollärare F) 

Ta vara på utemiljön 

Flera av förskollärarna menar att förskolan kan använda utemiljön på ett annat sätt än vad som sker i dag. 

De anser att utegården på förskolan ofta används på ett slentrianmässigt vis och att barnen får leka fritt 

under hela utevistelsen. Förskollärarna berättar att de kan få med utemiljön i sin planering och på så sätt 

använda den mera utifrån förskolans läroplan. Förskollärare F anser att innemiljön kan bli för högljudd 

ibland. Uteleken är den optimala leken och den är oftast mer konfliktfri än leken inomhus enligt Förskol-

lärare F. Samma förskollärare säger samtidigt att det är svårt för de vuxna att komma nära barnen utom-

hus eftersom barnen ofta leker på olika håll. Hon förklarar att den svårigheten går att ta itu med om den 

vuxne bestämmer sig för att vara nära barnen även utomhus.  

Samspel och relationer mellan barn fungerar ofta bättre i utemiljön än i innemiljön enligt respondenterna. 

De förklarar att barn som har svårt med samspel och relationer har lättare att få vara med i leken utomhus.  

Han har lättare för att vara strukturerad i leken ute. Han kan cykla runt med de 
andra kompisarna. Han kan klättra i lekställningen. Han kan gunga lite grann och 
han kan lättare komma in i en lek ute. Inne så känns det lite trångt för honom. Det 
känns som han inte får det utrymme han behöver inomhus. (Förskollärare B) 

Respondenterna anser att skogen är en resurs som de gärna använder tillsammans med sina respektive 

barngrupper. De menar att skogen är en lämplig plats när det gäller att arbeta med språk, naturkunskap, 

teknik och matematik utifrån läroplanens riktlinjer. Förskollärare G menar att utemiljön består av många 

rum såsom exempelvis skogen, utegården, sandlådan och gungan.  



 

27 

 

Skogen är världens bästa gymnastiksal. Det brukar jag säga. Det är upp och ner. Det 
finns myror och otäcka saker som kryper på en. Det tycker en del barn är lite så där 
eller föräldrarna kanske. Jag förstår inte varför man inte är ute mera? (Förskollärare 
G) 

Samverka inom och utanför arbetslaget 

Flera av respondenterna pratar om sitt arbetslag och hur viktigt det är att samverkan inom arbetslaget fun-

gerar bra. De menar att arbetslaget och hur det fungerar återspeglar sig i barngruppen. Förskollärare A 

berättar att de som är utbildade förskollärare inom arbetslaget lättare kan förstå varför kollegan gör olika 

val i olika situationer. Hon beskriver en situation när ett barn sitter med en kollega till henne och hon inser 

att den här situationen måste få pågå. Hon väljer då att skjuta upp sin egen rast så att kollegan kan fort-

sätta att ägna sig åt barnet i fråga.  

Jag har suveräna kollegor som inser att här måste hon nog ta sig tid. […] Alltså, i 
arbetslaget försöker vi skapa utrymme till att ta de här lärandeprocesserna när de 
dyker upp. Innebär det att jag ibland måste skjuta på min rast för att jag ser att min 
kollega sitter inne i ett sådant lärande samtal då gör jag det. Det är någonting som 
barnen brinner för. Jag inser att jag borde men det här är viktigare och min kollega 
bara nickar, tyst kommunikation. Det funkar med henne och mig som är utbildad, 
tyvärr inte med den outbildade. (Förskollärare A) 

De har olika kunskaper och kompetenser inom arbetslaget och att det gäller att ta vara på dem enligt För-

skollärare C. Samma förskollärare beskriver också att det är viktigt att arbetslaget pratar om förhållnings-

sätt och hur de möter barn i behov av särskilt stöd.  

Vi behöver vara närvarande, här och nu, med barnen. Jag tänker på oss pedagoger i 
arbetslaget. Vi skulle egentligen börja varje termin med ett rejält samtal kring hur vi 
tänker kring förhållningssätt. Hur vill du jobba? Hur vill du möta de här barnen? 
Vad vill du göra och vad vill du förmedla? Hur ska vi göra i den situationen? Hur 
tänker vi kring den här situationen som vi kan komma att hamna i? Ett sådant sam-
tal borde vi i arbetslaget ha tycker jag och börja där för att skapa en bra lärmiljö.  Vi 
borde alla i arbetslaget på något sätt ha samma förhållningssätt mot barnen. Det är 
A och O att vi arbetar mot samma mål och efter samma tankar i det stora hela. Det 
är klart att vi kan tänka olika tankar men som sagt i det stora hela. Att vi möter ett 
barn med respekt och möter ett barn som är kompetent. Att det är barnet i fokus, 
inte jag som förskollärare utan barnet. (Förskollärare C)  

Förskollärare F förklarar att de har haft samma arbetslag en längre tid och att de inom arbetslaget har un-

gefär samma tankesätt och synsätt om arbetet på förskolan. Hon menar att detta underlättar hennes arbete 

på förskolan. Förskollärare D lyfter att det är viktigt att vara raka mot varandra inom arbetslaget om och 

när det behövs.  

Vi kände att det bara blev konflikter när den här personalen hade barnet och då för-
sökte vi lösa det så någon annan fick ha barnet som ansvarsbarn. De gick inte ihop 
helt enkelt. Då är det bättre att man är ärlig och säger det till varandra inom arbets-
laget. (Förskollärare D) 

Några av respondenterna berättar att de har fått stöd av sin förskolechef när det gäller barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan. Förskollärare D upplever exempelvis att de har fått extra tid i form av personal till 

hela barngruppen. Samtliga respondenter menar att det är viktigt att samverka med förskolans specialpe-
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dagog. De upplever att de får stöd av specialpedagogen och att de kan kontakta henne vid olika funde-

ringar kring barn i behov av särskilt stöd.  

Vi har vår specialpedagog inkopplad kring detta barn. Hon kommer ofta till grup-
pen och tittar och observerar. Hon ger oss feedback. Försök så här och testa det här 
eller försök att möta honom på detta sätt. Vi får mycket stöd och hjälp från försko-
lans specialpedagog. Vi har kontaktat henne mycket och berättat att nu har det här 
hänt. Hur går vi vidare med det? Nu är det så här och hur löser vi det? (Förskollä-
rare A) 

Flera av förskollärarna pratar om samverkan med barnens föräldrar och att en god samverkan med hem-

met gynnar både barn och vuxna.  

Det är viktigt att ha med sig föräldrarna. Annars kan det bli jättejobbigt om man 
jobbar emot varandra. Det är jättepositivt tycker jag. Vi har ett barn och föräldrarna 
är så med på det. Att vi som personal behöver stöd och hjälp. (Förskollärare E) 

Sammanfattning 

Studiens resultat visar att förskollärarna har strategier för att möta barn i behov av särskilt stöd. Följande 

strategier framkom; att skapa närhet och trygghet, att fånga intresse och motivation, att stötta i leken, att 

skapa tydlighet och struktur, att arbeta med mindre barngrupper, att ta vara på utemiljön och att samverka 

inom och utanför arbetslaget. Strategier för att möte barn i behov av särskilt stöd gynnar alla barn i barn-

gruppen enligt studiens respondenter. 

Svårigheter kring att möta barn i behov av särskilt stöd 

Respondenterna i studien beskriver olika svårigheter kring att möta barn i behov av särskilt stöd. Det visar 

sig att respondenterna upplever att de får anstränga sig för att få det stöd de behöver till sina respektive 

barngrupper. En del förskollärare menar att de får kämpa för att få specialpedagogiskt stöd i förskolan.  

Jag ska inte säga att vi pratar till ledningen utan vi skriker till ledningen. Vi berättar 
att här är det något som är fel. (Förskollärare A) 

Stora barngrupper och låg personaltäthet 

Samtliga respondenter beskriver att för stora barngrupper och låg personaltäthet gör arbetet svårt på för-

skolan. De berättar att detta blir extra tydligt när det gäller att tillgodose behoven hos barn i behov av sär-

skilt stöd. Förskollärare A menar att personalen på förskolan har verktygen men att de inte har tillräckligt 

med personal för att använda dem. Förskollärare C lyfter att de aldrig har fått tillräckligt med resurser i 

form av personal. Hon förklarar att det är en förutsättning att ha tillräckligt med personal för att kunna 

dela in barnen i mindre grupper.  

Personalomsättningen är stor på flera avdelningar och respondenterna menar att detta påverkar barnen 

negativt. Vikariefrågan är ett bekymmer och förskollärarna menar att det är svårt att få tag på samma vika-

rier som de tidigare haft. De berättar att barnen blir oroliga när de ständigt möts av nya personer på för-

skolan. Den ordinarie personalen som finns kvar på avdelningen får det också extra arbetsamt om och när 
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de behöver byta kollegor för ofta. Förskollärare B lyfter att de har haft väldigt många olika vikarier och att 

det i sin tur har påverkat barngruppen. Hon beskriver att de inom arbetslaget verkligen försöker vända ut 

och in på sig för att klara de krav som finns på dem i deras yrkesroll.  

Vi har för stor barngrupp och för lite personal. Nu kanske det här barnet är det 
barn som har störst behov men sedan har vi ju andra barn med andra behov som 
behöver mötas. (Förskollärare B) 

En del av förskollärarna menar att det är ett dilemma eftersom de vill ha god personaltäthet på förskolan 

men att det inte heller är bra med för mycket personal på avdelningen. Det är bättre med mindre barn-

grupper och färre vuxna enligt Förskollärare F. Hon förtydligar att det är bättre med tre till fyra vuxna och 

färre barn i barngrupper än att ha en stor barngrupp med ännu fler vuxna. Förskollärare E förklarar att 

hon vill ha mera tid för varje barn eftersom hon vill lära känna varje barn väl och verkligen möta varje 

barn utifrån det barnets behov.  

Vi vill ju alla barns bästa och tiden påverkar mycket för vi är inte tillräckligt med 
personal. Tyvärr så är det så. Just för att kunna dela upp barnen i mindre grupper så 
behövs det fler vuxna. Sedan är det inte bra med massor av personal heller. Det är 
det inte heller. (Förskollärare E) 

Barnet blir syndabock 

Det förekommer att barn tyvärr kan få roller som syndabock, hackkyckling eller clown i barngruppen en-

ligt respondenterna. De berättar att barn som det händer mycket omkring kan bli beskyllda för saker även 

i sin frånvaro. Förskollärare B menar att de andra barnen snabbt lär sig vilka barn de kan trigga igång och 

vilka knappar de ska trycka på för att få i gång ett barn som lätt blir stökigt.  

Det händer mycket kring honom. Han dunkar till någon och det blir tårar och det 
ena med det andra. Sedan har vi de andra barnen och de är ju smarta. De lär sig att 
det är lätt att skylla på det här barnet även om han inte varit i närheten när det hän-
der något. Han kanske till och med kan vara ledig och det händer något och då 
kommer hans namn upp. (Förskollärare B) 

Förskollärare E pratar om hur ett barn ofta hamnar i fel situation och att det många gånger leder till olika 

misslyckanden. Pojken kan låta väldigt högt eller spela clown på förskolan för att få uppmärksamhet enligt 

förskolläraren. De andra barnen pratar ibland på ett nedlåtande vis om pojken och det är en situation de 

inte vill ha enligt respondenten. Hon menar att pojken behöver mycket stöd i leken och i sina relationer 

med andra barn.  

Han behöver mycket stöd i det sociala samspelet i leken. Han har inte riktigt det hur 
man kommunicerar med andra barn och då kan det bli så fel. Det blir fel för honom 
och han känner sig misslyckad. De andra barnen säger då vad jobbig han är. Det blir 
ju inte positivt. Då känner man att han behöver någon som är där. (Förskollärare E) 

Det är viktigt att finnas till hands som vuxen när barn som har svårt med samspel och relationer leker en-

ligt Förskollärare G. Hon menar att det kan vara viktigt att dela upp barnen i smågrupper och se till att 

leken får fortgå utan störningar från andra för att hjälpa barnet i leksituationen. 
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Brister i anknytningen 

Flera av förskollärarna beskiver behov och svårigheter som kan bero på brister i anknytningen men det är 

endast två respondenter som använder begreppet anknytning. Förskollärare C upplever att ett av hennes 

ansvarsbarn inte har anknytning till någon inom arbetslaget.   

Det känns någonstans som det här barnet har missat anknytningen. Det är ju ett av 
mina ansvarsbarn. Jag har skolat in detta barn och jag har varit med hela resan. 
Vissa barn knyter ju an direkt och kommer till en. Ja, vissa barn bara kommer till en 
och knyter an. Men det här barnet känner jag ibland inte riktigt har hittat den an-
knytningen hos någon. (Förskollärare C) 

Förskollärare A menar att inskolningen på förskolan ofta kräver mycket kraft och energi av både barn, 

föräldrar och personal. Inskolningen kan pågå länge i vissa fall eftersom det tar lång tid innan de små bar-

nen kan knyta an till sina nya omsorgspersoner på förskolan. Hon beskriver att hon är stolt över att vara 

förskollärare och att hon älskar sitt yrke men att hon samtidigt lider över att se dessa ledsna barn under 

inskolningsperioderna.  

Brister i samverkan 

Det är ibland svårt att få specialpedagogiskt stöd till de barn som behöver det enligt respondenterna. Det 

finns endast en specialpedagog anställd inom förskolan och hon arbetar med alla förskolor i kommunen.  

Detta innebär att hennes tid är begränsad och att specialpedagogen i fråga behöver prioritera sin tid uti-

från förskolechefernas beslut. Förskollärare C beskriver att de har fler barn som är i behov av särskilt stöd 

än det barn som specialpedagogen är inkopplad på. Hon menar att det inte finns resurser till att använda 

specialpedagogen mera och att felet inte ligger hos specialpedagogen. Samma förskollärare berättar att 

specialpedagogen endast har besökt deras förskoleavdelning en gång hittills under terminen fast persona-

len känner att de har behövt mera stöd kring det barn det gäller. När specialpedagogen får kännedom om 

situationen tar hon sig tid och planerar in besök på förskolan för att stötta arbetslaget enligt förskolläraren. 

Förskollärare E beskriver att specialpedagogen ibland inte ser de vardagliga situationerna som arbetslaget 

upplever som svåra. Hon menar att när specialpedagogen kommer till förskolan så blir det en vuxen till 

vilket påverkar barngruppen och att det då oftast blir en lugnare situation.  

Jag säger inte att det är fel men ibland kan det bli fel. Ibland kanske man kan tillrät-
talägga saker men ibland vill man ju att specialpedagogen bara ser vad som händer 
när han är i den vanliga leken. Så hon ser hur det är i vardagen. Annars kanske hon 
tänker att det var ju inte så farligt men då ser hon ju inte hur det är i normala fall. 
När specialpedagogen är med så blir vi ju en vuxen till i gruppen och det blir lug-
nare och det gör skillnad. (Förskollärare E) 

Flera av förskollärana beskriver att samarbetet med föräldrarna ibland är svårt. En del av förskollärarna 

upplever att föräldrarna kräver mycket av förskolans personal. Förskollärare B beskriver att det är väldigt 

svårt ibland när föräldrarna till ett barn inte vill inse att deras barn behöver extra stöd i förskolan. Förskol-

lärare C beskriver att hon säger till föräldrarna att det är hon som behöver stöd i sin yrkesroll för att kunna 

möta deras barn på bästa sätt. Hon menar att det på det viset blir lättare att få med föräldrarna på att 
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koppla in specialpedagogen. Hon förklarar att det är hon som pedagog som inte räcker till och felet ligger 

inte hos deras barn.  

Jag kan ta det för föräldrarnas skull för jag kan förstå föräldrarna också. De har inte 
den kunskapen heller. Jag kan ta på mig det och jag kan köpa det men samtidigt kan 
jag känna att det är en sådan frustration för jag gör det ju inte för min skull. Jag gör 
det för barnets skull. Det har jag hela tiden försökt att få fram med barnets bästa för 
ögonen. (Förskollärare C) 

Förskollärare G menar att det är viktigt att arbeta med tydlighet och struktur för barn som behöver det. 

Hon berättar att hon upplever att de på förskolan ofta får börja om efter en lång ledighet eftersom barnet 

inte får samma tydlighet och struktur i hemmet.   

Vi har försökt hålla det väldigt fyrkantigt och det gick bra ett tag. Sedan när det 
kommer en lång ledighet så får man börja om. Då har barnet varit hemma och det 
är inte den strukturen som vi har på förskolan. (Förskollärare G) 

Sammanfattning 

Studiens resultat visar att förskollärarna upplever en del svårigheter kring att möta barn i behov av särskilt 

stöd. Följande svårigheter framkom; att barngrupper är stora, att personaltätheten är låg, att barnet lätt blir 

syndabock, att det brister i anknytningen och att det brister i samverkan. 
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Diskussion 

Detta kapitel innehåller metoddiskussion, resultatdiskussion med diskussioner om tidigare forskning i för-

hållande till studiens resultat och avslutas med förslag på fortsatt forskning.  

Metoddiskussion 

Hermeneutisk fenomenologisk forskning är intresserad av människor och deras livsvärldar (Bengtsson, 

2005; Van Manen, 1990). Studien har en hermeneutisk fenomenologisk ansats och sju enskilda intervjuer 

har använts för att samla in empirin. Vid respektive intervju så möttes min livsvärld och respondentens 

livsvärld. Under processens gång har jag funderat över och reflekterat kring flera frågeställningar. Detta 

har bidragit till att jag har ökat min medvetenhet om min egen roll i studiens olika delar. Vid de enskilda 

intervjuerna så påverkade jag som intervjuare de sju förskollärarna som blev intervjuade även om jag för-

sökte att hålla mig neutral. Hur mycket jag påverkade respondenterna kan jag inte svara på men jag är sä-

ker på att vi påverkade varandra. Hur mycket har min förförståelse påverkat mig under intervjuerna och 

vid bearbetningen samt analysen av materialet? Jag har arbetat många år i förskolans värld, dels som förs-

kollärare, dels som specialpedagog och en kortare tid som förskolechef. Detta innebär att jag känner mig 

väl förtrogen med förskolan som skolform och förskolans kontext vilket jag menar har påverkat min för-

ståelse, förförståelse och min tolkning. Gustavsson (2003) menar att kunskap bärs av en människa som 

tolkar och förstår på sitt sätt. 

Ett säkert antal respondenter för en kvalitativ studie är svår att ge enligt Stukát (2005). När jag kritiskt 

granskar min studie anser jag att studiens svaghet är urvalet. Respondenterna är sju till antalet och de arbe-

tar på fyra förskoleavdelningar i en kommun. Hur har det påverkat studien att respondenterna kommer 

från endast fyra förskoleavdelningar i en och samma kommun? Resultatet visar att förskollärarnas upple-

velser påminner mycket om varandras. De har antagligen deltagit på samma fortbildningsinsatser och ar-

betat med förskolan styrdokument på liknande vis eftersom de alla sju arbetar i samma område. I dag 

skulle jag välja ett annat urval. Jag skulle välja respondenter från flera olika förskolor och kanske också 

från flera olika kommuner om det är små kommuner det handlar om. I nuläget kan jag inte påverka före-

liggande studies urval men jag tar med mig detta kritiska resonemang kring urvalet som en lärdom.   

Skulle studiens resultat blivit annorlunda om en annan insamlingsmetod hade använts? I min föregående 

studie användes fokusgrupper för att samla in studiens empiri (Hjalmarsson, 2012). Min erfarenhet av fo-

kusgrupper är att de bidrar till en fördjupad diskussion kring komplexa frågeställningar. Gruppdeltagarna 

ställer frågor till varandra, vänder och vrider på olika perspektiv och tillsammans skapar de nya tankeba-

nor. Fokusgrupper är en intressant metod att använda och genererar en stor empiri på förhållandevis kort 

tid. När det gäller forskarens påverkan är min upplevelse att påverkan från forskaren är mindre vid fokus-

grupper än vid enskilda intervjuer. Deltagare vid fokusgrupper kan också påverkas av övriga gruppdelta-

gare men vid enskilda intervjuer finns det inga övriga gruppdeltagare att påverkas av vilket bidrar till att 

det är personens egna åsikter som fångas in. Min upplevelse är att respondenterna berättade utifrån sina 
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egna tankar och åsikter vid de enskilda intervjuerna och att empirin ger svar på studiens syfte och fråge-

ställningar.  

Om jag skulle göra om studien idag skulle jag, förutom att se över urvalet, beakta genusperspektivet. Jag 

skulle se över tidigare forskning om genusperspektiv och formulera intervjufrågor för att försöka fånga in 

respondenternas tankar kring flickor och pojkar på förskolan. Hur medvetet arbetar förskollärarna för att 

behandla alla barn lika? Är det någon skillnad om förskollärarna möter en flicka eller pojke i barngruppen?  

Resultatdiskussion  

Studien har bidragit till att förstå och beskriva hur ett antal förskollärare upplever sitt arbete med barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan. Jag menar att studiens syfte och frågeställningar har blivit besvarade. 

Resultatet visar att förskollärarna upplever att de arbetar med barn i behov av särskilt stöd i sin barngrupp. 

Inget av dessa barn har någon uttalad diagnos men det pågår en utredning kring ett av barnen. Samtliga 

respondenter berättar om barn som har behov av särskilt stöd av socioemotionell karaktär. Kardesjö 

(2007) och Kinge (2000) menar att barn med sociala och emotionella svårigheter ofta är barn utan någon 

diagnos.  

I föreliggande studie framkommer ingen klar definition av begreppet barn i behov av särskilt stöd. Förs-

kollärarna beskriver att de arbetar med barn som har svårt att kommunicera, att koncentrera sig, att styra 

sina impulser och som behöver stöd i sitt samspel och sina relationer med andra barn och vuxna. Förskol-

lärarna berättar att de har funderingar över vilka barn som egentligen är barn i behov av särskilt stöd. De 

tydliggör att alla barn har olika behov och förutsättningar. Detta synsätt överensstämmer väl med försko-

lans styrdokument. Förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt verka för en livslång lust 

att lära (Skolverket, 2011). Alla barn är unika och har olika behov som de behöver få tillgodosedda. Barn i 

behov av särskilt stöd behöver pedagoger som har tålamod och inlevelseförmåga för att kunna möta och 

förstå barnens behov.  

Studiens resultat visar att förskollärarna har strategier för att möta barn i behov av särskilt stöd. Strategier 

som de lyfter som framgångsrika är att skapa närhet och trygghet, att fånga intresse och motivation, att 

stötta i leken, att skapa tydlighet och struktur, att arbeta med mindre barngrupper, att ta vara på utemiljön 

samt att samverka inom och utanför arbetslaget. Respondenterna menar att dessa strategier gynnar alla 

barn i barngruppen. Resultatet visar också att förskollärarna upplever en del svårigheter kring att möta 

barn i behov av särskilt stöd. Svårigheter som de lyfter är att barngrupper är stora, att personaltätheten är 

låg, att barnet lätt blir syndabock, att det brister i anknytningen och att det brister i samverkan.  

Specialpedagogiska perspektiv 

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde och det förekommer olika perspektiv inom om-

rådet. Barn i behov av särskilt stöd innebär utifrån ett relationellt perspektiv att fokus läggs på att omgiv-

ningen bidrar till att barnet befinner sig i svårigheter och inte på att barnet själv skulle vara svårigheten. 
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Barn med svårigheter härstammar från det kategoriska perspektivet och innebär att fokus läggs på indivi-

dens svårigheter (Rosenqvist, 2007). Förskollärarna i studien hamnar både i det kategoriska och i det relat-

ionella perspektivet när de berättar om barn i behov av särskilt stöd. Ibland läggs fokus på barnet med 

svårigheter och ibland läggs fokus på barnet i svårigheter utifrån den omgivande miljön.  

Det finns en risk med att ställa dessa perspektiv mot varandra enligt Palla (2013). Det kan bli allt för en-

kelspårigt och innebära att komplexiteten i specialpedagogiska frågor inte beaktas tillräckligt menar förfat-

taren. Jag menar att det är viktigt att beakta barnets förmågor, barnets perspektiv och se över pedagoger-

nas förhållningssätt och den omgivande miljön. Det gäller att ha kunskap om barnets styrkor och svårig-

heter samt barnets intressen och motivation för att kunna skapa en fördelaktig lärmiljö med ett gott för-

hållningssätt av pedagogerna på förskolan. Om barnet har någon funktionsnedsättning är det också viktigt 

att ha kunskap om vad den funktionsnedsättningen innebär för barnet och hur lärmiljön kan anpassas för 

att skapa bra förutsättningar på förskolan.   

Pippi Långstrump och Karlsson på taket har rätt till plats i förskolan 

Alla respondenter i studien pratar om barn i svårigheter av socioemotionell karaktär. Förskollärarna anser 

att barn i behov av särskilt stöd och framför allt barn i svårigheter av socioemotionell karaktär behöver 

tydlighet och struktur. Ord som kontinuitet, regler, struktur och tydlighet återkommer i respondenternas 

berättelser. De berättar om barn som har svårt med kommunikation, samspel och relationer med andra 

barn och vuxna. Detta visar sig genom ett utagerande beteende eller genom ett tillbakadraget beteende. 

Johannessen (1997) och Kinge (2000) menar att barn med utagerande beteende oftare väcker uppmärk-

samhet och oro hos omgivningen än de tysta och tillbakadragna barnen gör. Barn i svårigheter av socioe-

motionell karaktär kan också vara barn som växer upp i hem med sociala svårigheter eller barn som av 

olika anledningar befinner sig i kris.  

Resultatet i föreliggande studie visar att de barn som förskollärarna beskriver som har svårt att koncen-

trera sig, svårt att styra sina impulser och har ett utagerande beteende är pojkar. Det visar sig också att de 

barn som enligt respondenterna är tysta, ängsliga och oroliga är flickor. Vad betyder det här? Är förskollä-

rarna medvetna om hur de beskriver pojkar respektive flickor? Hur ser respondenterna på pojkar och 

flickor? Kan det vara så att pedagogerna på förskolan omedvetet skapar ett visst beteende hos pojkar re-

spektive flickor? I så fall; gör inte hela samhället det? Eidevald (2009) menar att förskollärare i hans studie 

säger att de bemöter flickor och pojkar på liknande sätt men studiens resultat synliggör att de agerar tvärt 

emot det de säger. Detta visar att förskolan inte är könsneutral enligt författaren och han förklarar att 

verksamheten hela tiden producerar kön och makt. Pramling Samuelsson och Ärlemalm-Hagsér (2009) 

framhåller att genus konstrueras av både barn och pedagoger i förskolan. De anser att lärare agerar mer 

könsstereotypt medan barn är nyskapande och utmanar rådande kulturer.   

Barn som behöver mer stöd och stimulans, tillfälligt eller varaktigt, ska få det utformat utifrån barnens 

egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt enligt Skolverket (2011). Två fan-
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tasifigurer, skapade av författaren Astrid Lindgren, får i följande mening exemplifiera barn i svårigheter av 

socioemotionell karaktär. Verksamheten ska anpassas så att den passar alla barn inom förskolan vilket in-

nebär att Pippi Långstrump och Karlsson på taket också har plats i förskolan. Har barn i svårigheter av 

socioemotionell karaktär ökat i förskolan? Eller är det så att målgruppen upptäcks tidigare numera? Om 

den upptäcks tidigare så varför gör den det? Jag funderar om kunskapen överlag har ökat kring barn och 

elever i svårigheter av socioemotionell karaktär och om det är därför detta numera upptäcks oftare i tidiga 

åldrar. Om kunskap finns inom något område vet vi också vad vi ska titta efter för att hitta det vi söker. Vi 

har då så kallad beställarkompetens. Kan det vara det som är förklaringen till att barn i svårigheter av so-

cioemotionell karaktär verkar ha ökat i förskolan?  

Stora barngrupper orsakar svårigheter 

Samtliga respondenter lyfter att för stora barngrupper och låg personaltäthet påverkar kvalitén i förskolan. 

Förskollärarna beskriver att det är en god strategi att dela in barngruppen i mindre grupper. De menar att 

det bidrar till en lugnare miljö för både barn och vuxna. För barn i svårigheter av socioemotionell karaktär 

är mindre grupper att föredra menar förskollärarna eftersom det är lättare att tillgodose barns behov om 

gruppen inte är för stor. De beskriver att de inte räcker till som pedagoger och att detta blir extra tydligt i 

arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Öhman (2009) menar att en stressad situation kan leda till att 

pedagogen genom sin kommunikation och sitt sätt att vara sänker och kränker barnen även om det inte är 

pedagogens avsikt. En förskollärare menar att det är en förutsättning att ha tillräckligt med personal för att 

kunna dela in barnen i mindre grupper. Hon säger också att detta är ett dilemma eftersom det inte heller är 

bra med för mycket personal på avdelningen. Hagström (2010) anser att personaltätheten är viktig men 

hon poängterar samtidigt att den inte är en garanti för att utsatta barn får sina grundläggande behov tillgo-

dosedda. Barngruppens storlek eller personaltäthet behöver variera utifrån barnens behov och verksam-

hetens förutsättningar (Skolverket, 2013).  

Förskolechefen har ansvaret för att barn i behov av särskilt stöd får det stöd som barnet behöver. Våren 

2013 arbetade jag som förskolechef i en kommun och jag fick då tillsätta resurser i form av personal på 

flera förskoleavdelningar. Min erfarenhet är att vi behöver en god personaltäthet i förskolan men att det 

inte alltid hjälper att sätta in för många pedagoger på en avdelning. Fler pedagoger innebär många vuxna 

på en och samma avdelning som ska samarbeta och ansvara tillsammans. Det innebär också många peda-

goger att hålla ordning på för barnens del. Det viktigaste är att personalen kan möta barn i behov av sär-

skilt stöd, arbeta flexibelt och samarbeta inom arbetslaget för att på bästa sätt använda de resurser som 

finns. Det är därför viktigt att öka kompetensen och förståelsen hos personalen så att de inser vikten av 

ett gott förhållningssätt. De får då bättre förutsättningar att möta barn i behov av särskilt stöd. Jag betonar 

att det är angeläget att se över och minska barngruppens storlek i förskolan. Det är oerhört betydelsefullt 

att barngrupper i förskolan är lagom stora och att personaltätheten är tillgodosedd utifrån barngruppens 

behov och förutsättningar för att barn och pedagoger ska må bra i förskolan. 
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Omsorg och lärande är ingen motsättning 

Elm Fristorp och Lindstrand (2012) lyfter att det finns betydelsefulla didaktiska utgångspunkter för för-

skolans verksamhet som kan beskrivas som kärnan inom svensk förskola. De menar att förskolans verk-

samhet kännetecknas av en helhetssyn på barn och att förskollärare utgår från barns erfarenheter och in-

tressen genom att lyssna på barn och ställa frågor och ta vara på situationen som sker här och nu. Re-

spondenterna lyfter vikten av att arbeta nära barnen. De beskriver att den vuxne då har möjlighet att se 

barnets ansiktsuttryck och lyssna på vad barnet har att berätta. Förskollärarna menar att närheten bidrar 

till tillit och gör att barnen känner sig trygga i barngruppen och med personalen. Respondenterna säger att 

de tar tillvara på barnens intressen och motivation. De menar att de arbetar medvetet med att utgå från det 

som fångar barnens intresse på förskolan.  

Pramling Samuelsson (2010) lyfter frågan om förskolan ska ägna sig åt att kontrolla om barn har uppnått 

specifika kunskaper eller om förskolan istället ska fokusera på utveckling. Hon förtydligar att förskolans 

läroplan fastslår att det är fokus på barns meningsskapande som ska vägleda verksamheten. Johansson och 

Sandberg (2012) förklarar att traditionen inom förskolan som har växt fram i Sverige och övriga länder i 

Norden betonar att förskolans uppdrag förenar omsorg och lärande. En förskollärare i studien ser en fara 

i att dagens politiker enbart fokuserar på skolutveckling och lärande. Omsorg och trygghet är en förutsätt-

ning för att barn ska utvecklas och lära sig olika saker enligt förskolläraren. Jag anser att förskolläraren 

uttrycker en klok tanke i detta resonemang. Barn behöver vara trygga för att kunna lära sig olika saker. 

Förskolan behöver förena omsorg och lärande och värna om den metodik som kännetecknar svensk för-

skola. En trygg anknytning har betydelse för barns välmående och utveckling enligt flera författare (Bro-

berg, Hagström & Broberg, 2012; Hagström, 2012; Kihlbom, 2003; Rye, 2009). På förskolan är det viktigt 

att barn har en trygg anknytning till personalen. Trygga barn kan lära sig massor av saker. Otrygga barn 

behöver först och främst trygghet.  

I dag ska systematiskt kvalitétsarbete genomföras i olika skolformer i alla Sveriges kommuner. Detta inne-

bär att förskolans ledning har ett ökat ansvar för att detta arbete genomförs på ett tillförlitligt vis. Det 

finns en fara i att för mycket fokus läggs på skolutveckling, lärande och resultat. Det är betydelsefullt att 

förskolechefen har god kännedom om och erfarenhet av förskolans inre arbete samt är medveten av vik-

ten av att förena omsorg och lärande. Det pedagogiska ledarskapet som varje förskolechef ska utföra be-

höver få ta plats och tid för att säkerställa en god pedagogisk verksamhet. Tyvärr försvinner ofta förskole-

chefens tid till andra saker av administrativ karaktär.  

Det borde vara inne att vara ute i förskolan 

Förskolans omgivande miljö, både utomhus och inomhus, har stor betydelse för barns lärande och ut-

veckling (Elm Fristorp, 2012; Elm Fristorp & Lindstrand, 2012; Isbell, 2012; Johansson & Sandberg, 

2012). Respondenterna i studien beskriver att de skapar rum för lek och lärande. De använder olika rum, 

delar in rummet i mindre rum och skapar lekmiljöer som ska inbjuda till lek. Johansson och Sandberg 
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(2012) lyfter att lärande och kunskapsutveckling traditionellt förknippas med inomhusmiljön. De menar 

att det är förvånansvärt att förskollärare främst fokuserar på inomhusmiljön i förhållande till utomhusmil-

jön eftersom de svenska och skandinaviska länderna är kända för sin utemiljö och dess verksamhet. Flera 

av förskollärarna i studien betonar att utemiljön är viktig. De säger att de bör använda den oftare och ha 

med utemiljön i tankarna när de planerar sin verksamhet. De menar att samspelet ofta fungerar bättre ute 

än inne för barn i svårigheter av socioemotionell karaktär.  

Forskning i utomhuspedagogik visar flera positiva effekter av att barn och elever får vistas utomhus i olika 

lärsituationer. I förskolans utomhusmiljö möts två dynamiska fält enligt Mårtensson (2004). Hon framhål-

ler den täta sociala miljön och de lekfulla sammanhang som barn skapar i den fysiska miljön.  Dessa två 

aspekter bidrar till barns välbefinnande enligt författaren och hon förklarar att de medverkar till att barnen 

kan släppa något på kontrollen och hänge sig åt sammanhanget. Szczepanski (2008) menar att utomhus-

pedagogiken bidrar till att elever har lättare för att lära sig något när de upplever saker med flera sinnen 

och att denna kunskap blir hållbar i ett längre perspektiv. ”När undervisningen flyttas ut i verkligheten 

växer elevens personliga ansvar och engagemang i kunskapsinhämtningen och förståelsen för system och 

relationer blir tydligare” (Szczepanski, 2008, s. 55).  

Jag konstaterar utifrån studiens empiri att endast ett fåtal av förskollärarna pratar om ljudmiljön. Både 

ljud- och ljusmiljön är betydelsefull och påverkar oss människor. En för hög ljudmiljö kan exempelvis 

skapa stress hos barn och vuxna på förskolan. Barn som är ljudkänsliga behöver en lugn ljudmiljö utan 

störande bakgrundsljud. Genom att arbeta aktivt med ljudmiljön kan förskolor minska bullernivån och 

skapa bättre lärmiljöer. En intressant notering, med tanke på att respondenterna framhåller att de bör an-

vända utemiljön oftare, är att ljudmiljön oftast är bättre utomhus än inomhus.  

Pedagogernas och arbetslagets betydelse 

Studiens respondenter pratar om sitt arbetslag och hur viktigt det är att samverkan inom arbetslaget funge-

rar bra. De menar att samverkan inom arbetslaget och hur det fungerar återspeglar sig i barngruppen. En 

annan förskollärare menar att hennes arbete fungerar bra eftersom de har haft samma arbetslag en längre 

tid och att de inom arbetslaget har ungefär samma tankesätt och synsätt om arbetet på förskolan. Flera 

författare lyfter att pedagoger och deras förhållningssätt påverkar barn i förskolan (Arnér, 2009; Bruce & 

Riddersporre, 2012; Johansson & Sandberg, 2012). Öhman (2009) anser att pedagogens eget ledarskap är 

av stor betydelse för arbetet kring värdefrågor, inkludering och icke-diskriminering. Hon menar att peda-

gogen är en viktig förebild och pedagogens sätt att samspela och vara tillsammans med barn påverkar de-

ras lärande.   

En förskollärare säger att det är viktigt att de tar vara på varandras kunskaper och kompetenser eftersom 

de har olika kunskaper och kompetenser inom arbetslaget. Samma person beskriver också vikten av att 

arbetslaget pratar om förhållningssätt och hur de möter barn i behov av särskilt stöd. Drugli (2003) menar 

att arbetslag kan ha stor nytta av att observera varandra, diskutera vad de iakttagit och sedan reflektera 
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vidare kring när samspelet fungerade bra och om förhållningssättet behöver förändras. Hon lyfter att 

handledning kan vara bra och ibland vara helt nödvändig när det gäller barn vi bekymrar oss om eftersom 

pedagoger behöver stöd i sin profession för att i sin tur kunna stödja de barn som behöver stöd.  

Jag anser att handledning i olika sammanhang är oerhört betydelsefullt. Det finns dock ett dilemma kring 

detta eftersom handledning till arbetslag innebär att det behövs resurser av olika slag. Ska handledningen 

ges till hela arbetslaget på dagtid? I så fall behöver det sättas in vikarier på avdelningen eftersom barnen 

finns i verksamheten hela dagarna och de kan inte lämnas ensamma. Ska handledningen ges på kvällstid? 

Då behövs inga vikarier men tiden kommer då tas från den tid som ska användas till bland annat föräld-

ramöten, planeringar, utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar. Hur mycket klarar personalen av i form av 

extra tid? Vilken typ av handledning behöver arbetslaget? Handlar det om att öka sin kompetens kring 

förhållningssätt för att kunna möta barn i behov av särskilt stöd? Handlar det om att bygga stabila arbets-

lag och skapa teamkänsla? Hur säkerställer vi att handledningen ger det resultat som önskas? Frågorna kan 

bli många men när de har blivit besvarade är det dags att hitta en handledare som kan stötta arbetslaget 

vidare. Specialpedagogen har ofta en viktig roll när det gäller handledning av arbetslag. Ibland behövs det 

dock handledare som kommer utifrån verksamheten beroende på vad det gäller.  

En förskollärare i studien menar att de som är utbildade förskollärare inom arbetslaget lättare förstår 

varandras olika val i olika situationer. Det är en intressant reflektion av förskolläraren i fråga. Det krävs 

idag 210 högskolepoäng för att examineras som förskollärare vilket innebär 3,5 års heltidsstudier. Det vore 

väldigt märkligt om dessa 3,5 år inte sätter någon prägel på studenten ifråga. Jag menar att utbildade förs-

kollärare har en gemensam plattform att utgå från även om de har studerat till förskollärare vid olika läro-

säten i landet. Ett dilemma finns dock kring att anställa förskollärare i förskolan. Min erfarenhet från min 

relativt korta tid som förskolechef är att det är svårt att få tag i utbildade förskollärare. Bristen på förskol-

lärare har synliggjorts i samhället via media och flera lärarutbildningar i landet har nu beviljats fler utbild-

ningsplatser på förskollärarprogrammet. Jag och flera med mig välkomnar detta eftersom det behövs ut-

bildade förskollärare för att kunna följa intentionerna i förskolans läroplan. Skolverket (2013) lyfter att 

förskollärartätheten är mycket viktig att beakta eftersom förskollärare har ett särskilt ansvar för att målen 

och intentionerna i läroplanen uppfylls. 

En annan sak som bekymrar mig utifrån studiens resultat är att förskollärarna upplever att det är svårt att 

få specialpedagogiskt stöd när de behöver det. De menar att specialpedagogen är fullbokad och att hennes 

tid tyvärr inte räcker till. Jag anser att specialpedagoger har en viktig uppgift i förskolan när det gäller att 

stödja barn och pedagoger men också när det gäller att arbeta förebyggande. Förskolechefen har det orga-

nisatoriska ansvaret över verksamheten och det är oerhört betydelsefullt att han/hon inser vikten av att ha 

utbildade specialpedagoger inom förskolan. Här finns det också ett dilemma eftersom det är brist på spe-

cialpedagoger och att denna brist förutsägs öka ytterligare i framtiden eftersom flera specialpedagoger 

närmar sig pensionsåldern. Hur ska specialpedagogisk kompetens säkerställas i förskolan? Det behövs ut-
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bildade specialpedagoger med förskollärarbakgrund för att möta de behov som finns. Det räcker inte med 

att någon pedagog har några enstaka högskolepoäng i specialpedagogik för att säkerställa den specialpeda-

gogiska kompetensen utan det behövs utbildade specialpedagoger både i förskolan och i skolan. 

Fortsatt forskning 

Två områden som det skulle vara intressant att studera vidare kring har växt fram under studiens gång. 

Förskolans olika yrkesroller 

Studiens resultat visar att samverkan i förskolan både kan vara en strategi men också en svårighet när det 

gäller barn i behov av särskilt stöd. Förskollärare, barnskötare, specialpedagoger och förskolechefer har 

olika yrkesroller i förskolan. Förskollärare och barnskötare arbetar nära barnen och är i verksamheten hela 

arbetsdagarna. Specialpedagogen ska på olika vis stödja förskolans barn och pedagoger. Förskolechefen 

ska vara pedagogisk ledare, ha personalansvar samt styra över de ekonomiska medlen. De olika yrkesrol-

lernas ska alla arbeta utifrån förskolans styrdokument. Vilken förståelse finns för varandras olika yrkesrol-

ler? Hur kan förståelsen för varandras olika arbetsuppgifter öka? Förskolan ska kunna möta alla barn i da-

gens samhälle. Varje barn är unikt och barn har olika behov. För barn i behov av särskilt stöd är det sär-

skilt viktigt att alla yrkesroller i förskolan samverkar för att tillgodose barnets behov. Hur kan de olika yr-

kesrollerna få ökad förståelse för varandras olika roller? En sådan förståelse borde öka möjligheterna till 

en gemensam samsyn. En gemensam samsyn skulle i sin tur bidra till att skapa förutsättningar att tillgo-

dose alla barns behov i förskolan. 

Kan socioemotionella svårigheter vara början på ett utanförskap?  

Karlsson (2007) lyfter i sin doktorsavhandling att elevers marginalisering och utanförskap är ett angeläget 

område att studera. Hon menar att många elever riskerar att hamna utanför den ordinarie skolan i dagens 

samhälle trots att ambitioner finns om en skola för alla. Förskollärarna i föreliggande studie berättar om 

barn i svårigheter av socioemotionell karaktär. De beskriver barn som har svårt att koncentrera sig, barn 

som har svårt att sitta still, barn som har svårt att styra sina impulser och barn som har ett utagerande be-

teende. Barn i svårigheter av socioemotionell karaktär uppfattas många gånger som jobbiga och besvärliga 

av andra barn och deras föräldrar samt av pedagoger på förskolan. Förskollärarna menar att dessa barn 

ibland får en roll som syndabock eller pajas i barngruppen. Kan detta vara början till ett utanförskap som 

följer individen genom livet?  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Vilka behov har det barn eller de barn i barngruppen som är i behov av särskilt stöd? 

Fokusera på ett barn i barngruppen som är i behov av särskilt stöd. Hur vill du beskriva barnets behov? 

Hur har ni arbetat på förskolan för att tillgodose barnets behov? 

Vilka framgångsfaktorer har ni upplevt kring barnet i behov av särskilt stöd? 

Vilket stöd har ni som arbetslag fått för att kunna möta barnet i behov av särskilt stöd? 

Vad har försvårat situationen kring barnet i behov av särskilt stöd? 

Hur kan ni på förskolan skapa en god lärmiljö för barnet som är i behov av särskilt stöd? 

Hur tycker du som förskollärare att du kan fånga ett barns lärprocess?  
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Bilaga 2: Samband mellan frågeställningar och intervjuguide  

 

 

Frågeställningar 
 

 Frågor i intervjuguiden 
 

Hur definierar förskollärare barn i 
behov av särskilt stöd? 
 

 Vilka behov har det barn eller de barn i 
barngruppen som är i behov av särskilt 
stöd? 
 

  Fokusera på ett barn i barngruppen 
som är i behov av särskilt stöd. Hur vill 
du beskriva barnets behov? 
 

Vilka strategier upplever 
förskollärare som framgångsrika i 
arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd? 
 

 Hur har ni arbetat på förskolan för att 
tillgodose barnets behov? 
 

  Vilka framgångsfaktorer har ni upplevt 
kring barnet i behov av särskilt stöd? 
 

Vilka svårigheter upplever 
förskollärare i arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd? 
 

 Vilket stöd har ni som arbetslag fått för 
att kunna möta barnet i behov av 
särskilt stöd? 
 

  Vad har försvårat situationen kring 
barnet i behov av särskilt stöd? 
 

  Hur kan ni på förskolan skapa en god 
lärmiljö för barnet som är i behov av 
särskilt stöd? 
 

  Hur tycker du som förskollärare att du 
kan fånga ett barns lärprocess?  
 

 

 


