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Syftet med studien är att få en bredare och djupare kunskap om åtta 
förskollärares förhållningssätt till extra anpassningar och särskilt stöd för barn 
som är i behov av särskilt stöd i förskolan. Studien har utgått från en 
kvalitativmetod, där semistrukturerade intervjufrågor har gett oss svar på 
forskningsfrågorna som vidare har lett fram till studiens resultat. Analys av det 
insamlade materialet har både gjorts genom inspiration från ett sociokulturellt 
teoretiskt perspektiv och utifrån de specialpedagogiska perspektiven. Resultatet 
visar hur förskollärare förhåller sig till att arbeta med extra anpassningar och 
särskilt stöd i förskolan. Slutsatsen är att förskollärare har ett förhållningssätt 
som innebär att de är positivt inställda till att arbeta med extra anpassningar 
och särskilt stöd i förskolan samtidigt som det också råder stor efterfrågan på 
djupare och bredare kompetens inom det specialpedagogiska området hos 
förskollärare.  
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1 Inledning 

Ett av förskolans många uppdrag är att möta alla barn och se vad de behöver. 
Förskollärare ska också förhålla sig till barn som är i behov av särskilt stöd genom att 
arbeta med extra anpassningar inom förskoleverksamheten.  
 
Intresset för vårt valda fokus i studien väcktes när vi tog del av en kvalitetsgranskning 
som Skolinspektionen har gjort med inriktning mot förskolors och huvudmäns arbete 
med barn som är i behov av särskilt stöd. Syftet med kvalitetsgranskningen var bland 
annat att ta reda på om förskolan har beredskap och arbetssätt för att 
uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd. I granskningen framkommer det att 23 
av 35 förskolor behöver utveckla sitt arbete med särskilt stöd för att kunna bli bättre 
på att ta hand om barn som är i behov av särskilt stöd (Skolinspektionen, 2017).  
 
Barnkonventionen, är en förordning och kommer att bli svenska lag den 1 januari 
2020 men fram tills dess ska den beaktas i alla verksamheter med barn som är under 
18 år. 
 
Vi har valt ut fyra artiklar ur Barnkonventionen som är intressanta och relevanta för 
vår studies område. Dessa fyra är:  

 
Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 
diskrimineras. Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som 
rör barn. Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor 
som rör barnet. barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 
Artikel 23: Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt 
liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor (UNICEF, 2009).  

 
Följande citat från förskolans läroplan (Skolverket, 2016) berättar att det är 
verksamheten som ska planeras så att alla barn kan tillgodogöra sig undervisning. 
Det framkommer också att barnen ska erbjudas möjligheter att utvecklas på bästa 
sätt och att alla som arbetar i förskolan ska ha ett förhållningssätt som utgör ett 
positivt stöd för barn som är i behov av särskilt stöd samt skapa goda och 
förtroendefulla relationer med föräldrar. 

 
Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 
behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till 
egna behov och förutsättningar så att de kan utvecklas så långt som möjligt samt 
Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende 
är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter.  Alla 
barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter 
och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Skolverket, 2016 s.5). 

 
Förskolans läroplan har reviderats och den nya läroplanen kommer att träda i kraft i 
juli 2019. I den reviderade upplagan av förskolans läroplan (Skolverket, 2018) 
beskrivs arbetet med barn i behov av särskilt stöd såhär: 

 
Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer 
ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad 
och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt 
behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och 
förutsättningar (Skolverket, 2018 s.6). 
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Denna studie kommer att handla om förskollärares förhållningssätt till att arbeta 
med extra anpassningar och särskilt stöd för barn som är i behov av särskilt stöd i 
förskolan.  
 
Under våra VFU- perioder genom förskollärarutbildningen har vi fått erfara hur 
arbetet med extra anpassningar i förskolan kan se ut.  Vi har upplevt att antalet barn i 
barngrupperna ökar och personaltätheten minskar, i och med detta ändras också 
verksamhetens förutsättningar i arbetet med extra anpassningar för barn som är i 
behov av särskilt stöd. I en stor barngrupp där det upplevs att det är för få 
förskolepersonal kan det vara svårt att tillgodose alla barns individuella behov. Vi har 
också sett att bristande kunskap om barn som är i behov av särskilt stöd och extra 
anpassningar kan medföra vissa begränsningar och svårigheter i arbetet.  
 
Vår vision med denna studie är att den kan fungera som en inspirationskälla för 
förskolepersonal i arbetet med extra anpassningar för barn som är i behov av särskilt 
stöd i förskolan. Detta genom att vi samlar in, analyserar och presenterar 
förskollärares olika erfarenheter och upplevelser samtidigt som vi också lyfter fram 
utvalda delar av aktuell forskning inom området.  
 
I vårt uppdrag som förskollärare behöver vi förhålla oss till de mål och intentioner 
som förskolans läroplan ger uttryck för. Vi ser detta arbete med extra anpassningar i 
förskolan som en oerhört viktig del i vår profession, för att kunna möta de barn som 
tillfälligt eller varaktigt behöver extra anpassningar i förskolans verksamhet. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en bredare och djupare kunskap om förskollärares 
förhållningssätt till extra anpassningar och särskilt stöd för barn som är i behov av 
särskilt stöd i förskolan, samt synliggöra vilka stödfunktioner och stödinsatser 
förskollärare använder sig av i arbetet med barn som är i behov av särskilt stöd.  
 
 

 Vilket förhållningssätt har förskollärare till extra anpassningar och särskilt 
stöd för barn som är i behov av särskilt stöd inom förskolan?  

 Vilka stödfunktioner och stödinsatser använder förskollärare sig av i arbetet 
med barn som är i behov av särskilt stöd? 

1.2 Disposition 

Som vi redan nämnt inledningsvis kommer denna studie att beröra förskollärares 
förhållningssätt till extra anpassningar för barn som är i behov av särskilt stöd i 
förskolan. Kommande del inleds med rubriken Bakgrund där vi kommer att beskriva 
vår studies avgränsningar i vår litteratursökning, förklara studiens centrala begrepp 
och styrdokument samt presentera tidigare forskning, inom området extra 
anpassningar i förskolan och förskolans arbete med barn som är i behov av särskilt 
stöd. I avsnittet teoretiskt perspektiv lyfter vi fram två olika teorier en övergripande 
teori som gäller alla och en specifik teori som ligger i fokus för vår studie. Den 
övergripande teorin är det sociokulturella perspektivet som bygger på Vygotskijs 
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teorier om att vi lär genom det sociala samspelet (Säljö, 2014; Vygotskij, 2001). De 
specialpedagogiska teorierna som hamnar i fokus för vår studie är Nilholm (2007) 
och Palla (2011) dessa gäller specifikt för barn som är i behov av extra anpassningar 
och särskilt stöd.  
Under avsnittet Metod beskriver vi vår metod, forskningsdesign, urval, procedur, 
analysmetod, studiens tillförlitlighet och forskningsetik. Resultatet av studien 
presenteras under rubriken Resultat och avslutas med en analys med en tillhörande 
Analysrubrik. I Analysen tolkar vi det presenterade resultatet genom avsnittet 
tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. 
Under rubriken Diskussion presenterar vi slutligen vår studies resultatdiskussion, 
metoddiskussion, studiens relevans för förskolläraryrket samt förslag på fortsatt 
forskning. 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenterar vi de avgränsningar vi gjort i vår litteratursökning inför vår 
studie. Studiens kärna utgår från avhandlingar och vetenskapliga artiklar, samt 
annan relevant kurslitteratur inom vårt valda område. Vi kommer också att definiera 
och klargöra studiens centrala begrepp, under rubriken begreppsdefinition detta för 
att läsaren ska få en ökad förståelse för vad vår studie handlar om samt minska det 
egna tolkningsutrymmet. Vidare redogör vi för Förskolans styrdokument och vad 
dessa lyfter fram avseende förskolans uppdrag med arbetet för barn som är i behov av 
extra anpassningar och särskilt stöd. Vi utgår från Läroplan för förskolan (Skolverket, 
2016) samt Skollagen (SFS 2010:800). Under avsnittet forskningsbakgrund beskriver 
vi relevanta internationella och nationella studier, andra typer av forskning samt 
utvald och relevant kurslitteratur, inom det specialpedagogiska området. Eftersom att 
studien utgår från förskollärares förhållningssätt och arbetssätt beskriver vi även 
förskollärarprofessionen utifrån det specialpedagogiska fältet utifrån förskollärares 
förhållningssätt och bemötande, förskollärares pedagogiska strategier samt sociala 
relationer och ledarskap. 

2.1 Avgränsningar i litteratursökning 

I litteratursökningen har vi använt oss av databaserna ERIC, DIVA, 
GOOGLESCHOLAR och SWEPUB. Vi avgränsade sökningarna i databaserna genom 
att vi sökte litteratur som var “peer-Reviewed” eller “referee-granskade”. De engelska 
sökorden har varit “ Australian studies preschool teacher”,  Special support in 
preschool”, och “special support in preschools in sweden”. Vidare har de svenska 
sökorden varit “förskol* AND (“särskilt stöd” OR specialped*), “Särskilt stöd i 
förskolan”, och “extra anpassningar”.  Utifrån våra sökträffar har vi systematiskt valt 
ut de vetenskapliga artiklar och avhandlingar som vi tyckt återspeglat vår studies 
fokus. Vi har läst igenom dem och valt ut de artiklar och avhandlingar som återfinns i 
vår studie. Vi har dessutom valt att inkludera relevant kurslitteratur inom det valda 
området, däribland kurslitteratur som vi använt i kursen specialpedagogik. 

2.2 Begreppsdefinition 

I detta avsnitt kommer vi att presentera centrala begrepp som är genomgående och 
återkommande i vår studie. Vi anser att det är betydelsefullt att läsaren blir medveten 
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om hur vi författare ser på studiens centrala begrepp. Detta för att du som läsare ska 
erbjudas en möjlighet, att på ett lustfyllt sätt förstå vår text och kunna sätta in den i 
ett adekvat sammanhang. 

2.2.1 Förskollärares förhållningssätt 

Vår definition av förskollärares förhållningssätt är inspirerad av Psykologiguidens 
Psykologilexikon (u.á). Ett förhållningssätt kan kopplas ihop med en persons 
attityder inom ett bestämt område. I detta fall innebär det förskollärares attityder, 
värderingar, synsätt och kunskaper inom området extra anpassningar och särskilt 
stöd i förskolan (Psykologiguiden. Sveriges psykologförbund, u.á).  
 

2.2.2 Extra anpassningar 

Vår definition av extra anpassningar innebär de anpassningar som 
förskoleverksamheten arbetar med för att kunna inkludera alla barn i sin verksamhet 
även de barn som är i behov av särskilt stöd. Begreppet extra anpassningar återfinns i 
skolverkets allmänna råd om Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). De allmänna råden berättar om hur 
verksamheten kan arbeta med stödinsatser i form av extra anpassningar i den 
ordinarie verksamheten, och att extra anpassningar är en mindre stödinsats som kan 
utföras i den vanliga undervisningen. Det behöver inte fattas något formellt beslut för 
att använda denna stödinsats i sitt arbete i barngruppen (Skolverket, 2014). 
 

2.2.3 Särskilt stöd 

Vår definition av särskilt stöd innebär en större övergripande stödinsats som behöver 
utföras utöver den vanliga undervisningen. För att arbeta med stödfunktioner och 
stödinsatser inom särskilt stöd, behövs ett ifyllt åtgärdsprogram och ett formellt 
beslut av rektorn eller områdeschefen (Skolverket, 2014).  

2.2.4 Barn i behov av särskilt stöd 

Vår definition av barn som är i behov av särskilt stöd innefattar barn som väcker 
funderingar hos oss förskollärare.  

 
Det kan vara barn som har svårt att sitta stilla, som rusar runt och “förstör” för andra barn och 
som inte verkar lyssna på vuxna. Det kan också vara barn som inte kan ta andras perspektiv, 
som leker repetitiva lekar för sig själva och som det känns att vi har svårt att nå (Gerland & 
Aspeflo, 2015 s.5).  

2.3 Förskolans styrdokument 

I kommande avsnitt redogör vi för förskolans styrdokument utifrån de delar som 
beskriver arbetet med extra anpassningar och stödinsatser i förskolans verksamhet. 
Vi utgår ifrån Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och Skollagen (2010:800) 

2.3.1 Läroplan för förskolan 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) berättar att det är verksamheten som ska 
planeras så att alla barn kan tillgodogöra sig undervisning. Det framkommer också 
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att barnen ska erbjudas möjligheter att utvecklas på bästa sätt och att alla som 
arbetar i förskolan ska ha ett förhållningssätt som utgör ett positivt stöd för barn som 
är i behov av särskilt stöd samt skapa goda och förtroendefulla relationer med 
föräldrar. 

2.3.2 Skollagen 

I skollagen (2010:800) kan vi läsa om att de barn som behöver fysiska och/eller 
psykiska stöd för att komma vidare i sin utveckling ska få den hjälp och stöd som de 
behöver. Vidare säger skollagen att det är områdeschefen/ rektorn som har det 
yttersta ansvaret att barnet får den hjälp och stöd som det behöver samt att 
vårdnadshavare ska ges en möjlighet att få vara med att påverka utformningen av de 
stödinsatser som bör sättas in. 

2.4 Forskningsbakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att presentera relevanta internationella och nationella 
studier, andra typer av forskning samt utvald och relevant kurslitteratur, inom det 
specialpedagogiska området. Vår forskningsbakgrund utgår från två rubriker, dessa 
är: tidigare internationell- och nationell forskning inom området extra anpassningar 
och särskilt stöd i förskolan samt professionsperspektivet, som fokuserar på 
förskollärares praktiska arbete i relation till arbetet inom ramen för extra 
anpassningar och särskilt stöd i förskolan. 

2.4.1 Tidigare Internationell och nationell forskning inom området extra 
anpassningar och särskilt stöd i förskolan 

Arbetet med extra anpassningar och särskilt i stöd i förskolan landar inom ramen för 
det specialpedagogiska området där även inkludering är ett omdiskuterat begrepp. 
Därför ska vi nu börja med att presentera några internationella studier som handlar 
om förskollärares förhållningssätt till inkludering för barn som är i behov av särskilt 
stöd i förskolan.  

En studie som genomförts i Turkiet handlar om förskollärares förhållningssätt till 
inkludering och utbildning i förskolan. Resultatet i denna studie visar att de 
deltagande lärarna tror på inkludering, de menar att barn med särskilda behov ska 
inkluderas i verksamheten med sina kamrater. Vidare visar resultatet även att lärarna 
anser att de har vaga kunskaper och behöver vidare utbildning för att kunna arbeta 
på ett godtyckligt sätt med inkludering. De efterfrågar även utbildning inom 
beteendestrategier och beteendeproblem samt övergripande och djupare utbildning 
om barn som är i behov av särskilt stöd. Studien påvisar även att 
förskollärarutbildningen fokuserar mest på normaliserade barn (Akalin, Demir, 
Sucuoglu, Bakkaloglu & Iscen, 2014).  
 
När vi pratar om inkludering i förskolan innebär det att man anpassar miljön efter 
barnens olika behov och skapar förutsättningar för en allmän förskolepedagogik 
(Lutz, 2006, 2013; Wetso, 2014). Detta betyder också att alla barn, även de som 
tenderar att hamna utanför, har samma värde och får samma stöd och möjlighet att 
utvecklas tillsammans med sina jämnåriga kamrater (Kyriazopoulou, Bartolo, Björck 
Åkesson, Giné & Bellour, 2017).  
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När förskolepersonal arbetar med stödinsatser i form av inkludering fokuserar man 
på hur barnet som är i behov av särskilt stöd kan involveras i den ordinarie 
verksamheten i de vardagliga aktiviteterna på förskolan. Andra stödinsatser i form av 
individanpassade stödinsatser kan istället leda till en exkludering av barnet som är i 
behov av särskilt stöd (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck Åkesson & Granlund, 
2010).  
 
Vi vill presentera ytterligare en internationell studie där Sharma, Forlin, Loreman 
och Earle (2006) undersökte förskollärares och lärares förhållningssätt till att arbeta 
med barn som har funktionsnedsättningar i en inkluderande miljö. Studien har 
utförts i Australien, Kanada, Singapore och Hong Kong. Resultatet av studien visade 
att förskollärare i Kanada hade ett förhållningssätt som innebar att de kände sig 
tillfreds och nöjda med sitt arbete med barn som är i behov av särskilt stöd, medan 
förskollärarna i Hong Kong och Australien kände sig relativt tillfreds när de arbetade 
med barn som är i behov av särskilt stöd. Förskollärarna i Singapore kände en 
osäkerhet och att de saknade rätt kompetens i arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd. Studien framhäver att tidigare forskning visar på att nära arbete med barn som 
har någon form av funktionsnedsättning bidrar till att öka kunskapen och tilltron till 
sin egen kompetens, i mötet med barn som är i behov av särskilt stöd.  
Sammanfattningsvis visar studien att kanadensiska lärares positiva känsla berodde 
på att de hade fått djupare kunskaper om specialpedagogik samt fler upplevda 
erfarenheter av barn som är i behov av särskilt stöd. Detta på grund av att de hade 
arbetat med fler barn som är i behov av särskilt stöd än lärarna i Australien, Hong 
Kong och Singapore. Författarna menar att detta även kan bero på sociopolitiska och 
kulturella faktorer men de ställer sig frågande till om några slutsatser av deras 
resonemang kan säkerställas (a.a).  
 
I en amerikansk studie påvisar Gebbie, Ceglowski, Taylor och Miels (2012) vikten av 
kompetensutveckling och kollegialt lärande hos lärare när det gäller arbetet med barn 
som är i behov av särskilt stöd i North Carolina. Syftet med studien var att undersöka 
lärares upplevelser av att vara medverkande i ett projekt som handlade om att delta i 
diskussioner och nätverksträffar med andra lärare. Studiens resultat visade att 
lärarna kände sig mer kompetenta och säkrare i att kunna stödja och utmana barn i 
behov av särskilt stöd efter sin medverkan i projektet. Lärarna upplevde att de fick ta 
del av nya strategier som de själva i sin tur kunde utveckla, pröva igen. Slutligen 
menar Gebbie et.al (2012) att nätverksträffar är ett effektivt arbetssätt när det gäller 
utvecklandet av lärarnas kompetenser och effektivitet. Liknande tankesätt har även 
M. Lindqvist (2017) som menar att det är en fördel att kollegor lär av varandra 
eftersom att erfarenheterna och kunskaperna då finns att hämta inom den egna 
verksamheten. 
 
I en svensk sammanläggningsavhandling påvisar G. Lindqvist (2011, 2013) att det 
råder både skillnader och likheter i hur förskolepersonal, förskolechefer, 
skolpersonal, rektorer och specialpedagoger ser på arbetet med barn som är i behov 
av särskilt stöd inom en svensk kommun. Resultatet av studien i avhandlingen 
påvisade att det råder både likheter och skillnader inom de olika yrkesgruppernas 
förhållningssätt till arbetet med barn som är i behov av särskilt stöd. Majoriteten i 
alla yrkesgrupper ansåg att det var barnets individuella brister som låg till grund för 
att barn är i behov av särskilt stöd. Ett fåtal i alla yrkesgrupper ansåg istället att 
gruppsammansättningen eller bristande kunskap hos läraren var bidragande faktorer 
till att barn är i behov av särskilt stöd. En övervägande del av studiens respondenter 
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ansåg också att en medicinsk diagnos borde ha betydelse för att få särskilt stöd i 
kommunen (G. Lindqvist, 2011, 2013).  
I en annan svensk studie beskrivs det hur förskolepersonal definierar barn som är i 
behov av särskilt stöd i Sverige. Studien har också lyft fram de kriterier som 
förskolepersonal använder sig av när de definierar barn som är i behov av särskilt 
stöd. Studiens resultat visar att barn som är i behov av särskilt stöd ses från två olika 
perspektiv, barnperspektiv och organisatoriskt perspektiv. En annan intressant del i 
resultatet av denna studie visar att de förskolor som hade flest identifierade barn i 
behov av särskilt stöd inte uppfattade förskoleverksamheten som svår och 
komplicerad. Detta på grund av att deras förskoleverksamhet erbjöd stöd, vägledning 
och resurser i form av extrapersonal. I studien framkom det även att den svenska 
regeringen har barn i behov av särskilt stöd som ett prioriterat område. För att kunna 
utveckla detta område på ett tillfredsställande sätt behöver den svenska regeringen få 
kunskap och information om vad som kännetecknar och utmärker barn som är i 
behov av särskilt stöd. Det är också viktigt att belysa vilka stödåtgärder som finns att 
tillgå i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd i förskola och skola 
(Sandberg et al., 2010).  
 
Handledning av specialpedagoger i förskolans arbetslag är en vanlig arbetsmetod i 
arbetet med barn som är i behov av särskilt stöd på många förskolor. Under 
handledningen får arbetslaget tid och möjlighet att reflektera tillsammans kring 
situationer som varit svåra i arbetet samtidigt som specialpedagogen finns med och 
erbjuder stöttning och vägledning (G. Lindqvist, 2013; Sandberg & Norling, 2014).  
Ett handledningssamtal kan innebära stöd och rådgivning, utmaning och bekräftelse 
samtidigt som det också kan innebära kunskapsförmedling. Hur handledningen 
utformas beror på vilken handledningsstil den undervisande handledaren tillämpar i 
sitt arbete (Bladini, 2004). 

2.4.2 Professionsperspektivet 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta professionsperspektivet i syfte att belysa 
förskollärares praktiska arbete i relation till arbetet inom ramen för extra 
anpassningar och särskilt stöd i förskolan. Vi presenterar avsnittet genom rubrikerna 
Specialpedagogik i den svenska förskolan, Förskollärares förhållningssätt och 
bemötande, Förskollärares pedagogiska strategier samt Sociala relationer och 
ledarskap. 

Specialpedagogik i den svenska förskolan 

Björck Åkesson (2014) uttrycker att det specialpedagogiska området är relativt ungt 
och utvecklades för cirka femtio år sedan både i Sverige och internationellt. 
Pedagogik, psykologi, sociologi och teknik är grunden för denna pedagogik som är ett 
flervetenskapligt kunskapsområde. Specialpedagogiken utgår från att alla barn har 
rätt till utbildning och handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande 
för alla barn. För att detta ska kunna ske behöver vissa barn stöttas mer i den 
allmänna pedagogiken, det är då det blir aktuellt med specialpedagogik (a.a).  
Vidare påpekar Björck Åkesson (2014) att den svenska förskolan ligger i framkant när 
det gäller kvalitet och tillgänglighet för barn som är i behov av särskilt stöd ur ett 
internationellt perspektiv. Samtidigt understryker Sandberg och Norling (2014) att 
det inte finns mycket svensk forskning som beskriver vilka metoder som används i 
förskolan för barn som är i behov av särskilt stöd. Detta gäller även den 
internationella forskningen inom detta avgränsade område. Författarna menar att 
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personalen i förskolan saknar tid och utbildning för att kunna reflektera, diskutera 
och dokumentera de metoder som används för barn som är i behov av särskilt stöd. 
Flera andra studier lyfter fram tidsbrist och avsaknad av handledning och 
kompetensutveckling som ett hinder i det pedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan 
(Sandberg & Norling, 2014)  
 
Förskollärares förhållningssätt och bemötande 
 
Sverige beröms internationellt för sin helhetssyn på barnet genom att vi arbetar 
gentemot läroplanens intentioner där det framgår att omsorg, utveckling och lärande 
bildar en helhet. Som vi nämnt tidigare står det i skollagen att alla barn som är i 
behov av särskilt stöd ska få det stöd och omsorg som den behöver men Björck 
Åkesson (2014) hävdar att det är många kommuner som inte lever upp till detta. När 
resurserna i verksamheten brister skapas det också ett problem för de barn som är i 
behov av extra anpassningar och särskilt stöd i förskolan. Författaren menar vidare 
att det är förskolepersonalens uppgift, att utforma verksamheten så att alla barn får 
sina behov tillgodosedda. Detta för att kunna utvecklas på bästa sätt enligt sina 
förutsättningar och utifrån de förutsättningar som erbjuds i förskolemiljön. 
 
Gerland och Aspeflo (2015) påpekar att förskollärare behöver fundera på hur de 
bemöter barn som är i behov av särskilt stöd. Är det så att de barnen får många fler 
negativa tillsägelser än de andra barnen i barngruppen? Om så är fallet kan det vara 
viktigt att prova att sätta ord på det vi tror att barnet känner eller behöver, eller på 
det beteende vi vill se istället. Författarna menar att tillrättavisningar som, spring 
inte! Kan omvandlas till en empatisk fråga ”Är det svårt att gå just nu?” Detta för att 
hjälpa barnet att få uppleva fler positiva erfarenheter. När det gäller bemötande av 
barn som är i behov av särskilt stöd behöver förskollärarna ibland använda hela sin 
inlevelseförmåga och deras pedagogiska batteri för att se möjligheterna till utveckling 
i barnens ibland svårhanterliga beteende.  
Samtalet är ett mycket viktigt redskap där vi visar barnet hur vi möter det. Genom 
samtalet kan förskollärare tillsammans med barnet som har svårigheter gå in i en 
pågående lek och hjälpa barnet som är i behov av stöd i det sociala samspelet med 
sina kamrater (a.a). 
 
Förskollärares pedagogiska strategier 
 
För att underlätta förskolans och skolans arbete med barn som är i behov av särskilt 
stöd har Skolverket tagit fram Skolverkets allmänna råd och kommentarer Arbete 
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. De allmänna råden för 
arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram fungerar som ett 
verktyg i arbetet med att stödja ett barn eller en elev som är i behov av extra 
anpassningar och särskilt stöd. Detta verktyg togs fram när nya styrdokument för 
skolan började gälla hösten 2011 för att kunna stödja lärare, övrig skolpersonal, 
rektorer samt huvudmän i deras arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 
(Skolverket, 2014).  
 
Elevhälsan har en mycket betydelsefull och viktig funktion när det gäller att stötta 
den pedagogiska personalen med att skapa lärmiljöer som gynnar förskolebarnens 
utveckling, lärande och hälsa utifrån barnets behov och förutsättningar. Elevhälsans 
specialpedagoger arbetar bland annat med handledning, rådgivning, uppföljning och 
utvärdering inom både förskolan och skolan. Elevhälsans arbete tenderar dessvärre 
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att exkludera barn från undervisningen genom att de i vissa fall arbetar med enskilda 
elever vid sidan av den ordinarie verksamheten. Med ett mer inkluderande arbetssätt 
skulle elevhälsans kunskaper kunna användas i hela barngruppen vilket skulle gynna 
fler barn i förskolans verksamhet (M. Lindqvist, 2017).  
Landstinget erbjuder stöd genom habiliteringsverksamheten, detta i samarbete med 
barnavårdscentralen, vårdcentralen och elevhälsans verksamhet. Barnhabiliteringen 
ansvarar för utredning av barn med särskilda behov och diagnostiserar barnets 
problematik. De kan även skriva ut intyg som kan användas för att styrka barnets 
behov av olika stödinsatser. Stödinsatserna kan handla om att anpassa miljön i 
barnets vardag, så att barnets förutsättningar och behov blir tillgodosedda. 
Barnhabiliteringen kan även fungera som ett vägledande stöd till den förskola och det 
arbetslag som är aktuellt för det inskrivna barnet (Socialstyrelsen, 2017). 
 
En annan pedagogisk strategi inom extra anpassningar kan vara att arbeta med 
lärande genom konsekvenser. Denna strategi handlar om orsak/verkan- om du gör så 
här så blir konsekvensen såhär. Det innebär att förskollärare behöver vara väldigt 
konsekventa, empatiska, tydliga och närvarande i sitt arbete med barn som är i behov 
av extra anpassningar och särskilt stöd. Förskollärarna behöver också reflektera och 
utvärdera konsekvensstrategin för att kunna avluta den om den inte faller väl ut i 
arbetet med barnet/barnen (Gerland & Aspeflo, 2015).  
 
Gerland och Aspeflo (2015) uttrycker att all kommunikation som sker med barn är 
betydelsefull. Förskolläraren behöver uppmuntra konkret kommunikation (barnet 
tar tag i din hand och drar med dig för att visa vad hen vill), teckenkommunikation, 
bildkommunikation och skriftspråkskommunikation. Författarna menar att det ena 
sättet inte utesluter det andra. Vidare menar de att barnet ges rika möjligheter till att 
kunna göra sig förstådd om de har fler kommunikationssätt som de förstår och kan 
använda sig av. Förskolläraren behöver också vara medveten om sin egna 
kommunikation i arbetet med barn som är i behov av extra stöd och anpassningar. De 
kan till exempel tydliggöra och förstärka sitt egna tal med tecken, bilder, röst och sitt 
kroppsspråk. Gerland och Aspeflo (2015) understryker att “Kommunikation är ett 
svårt, men intressant område. Det gäller att behålla nyfikenheten inför barnet vi 
möter och lusten i vårt arbete!” (Gerland & Aspeflo, 2015 s.103).  
 
I arbetet med tecken som stöd (TSS) stärks kommunikationen med teckenrörelser. 
Tecknen som används är samma som i svenskt teckenspråk men följer det svenska 
talspråket när det gäller grammatiken. Ett annat arbetssätt med tecken är att 
använda dem som alternativ eller komplement (TAKK). Tecknen inom TAKK utgår i 
stor utsträckning från svenskt teckenspråk, och många av tecknen är konkreta och 
därav lätta att förstå och tolka. När vi använder Tecken som stöd pratar vi ofta 
långsammare och tillsammans med tecknet blir det lättare att uppfatta budskapet. 
När tecken, bilder och text kombineras stimuleras och utvecklas även vår 
språkinlärning. Barnet både ser, hör och känner språket. Tecken som alternativ eller 
komplement används ofta av personer som har svårigheter att uttrycka sig verbalt 
men också svårt med att förstå vad omgivningen vill förmedla (Krafft Helgesson, 
2014).  
 
I arbetet med bildschema som stöd för barn som är i behov av särskilt stöd får barnet 
tydlig information på ett sätt som den kan förstå. Barnet erbjuds en möjlighet till att 
kunna förutse vad som ska hända, samtidigt som barnet också förbereds på vad som 
ska komma och vad som förväntas av denne i den kommande aktiviteten (Gerland & 
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Aspeflo, 2015). Man kan också använda sig av ett bärbart schema som inrymmer alla 
förskolans varierande aktiviteter och som man också lätt kan ta med sig ut på 
förskolans gård eller på utflykten. Detta ökar chanserna till att skapa ett lugn för 
barnet under hela barnets dag på förskolan (Gerland & Aspeflo, 2015). Ett annat 
alternativ är att sätta stödbilder i en nyckelring med ett band i. Då kan man snabbt 
visa barnet vad som ska ske, oavsett om det är en planerad eller oplanerad aktivitet 
som dyker upp.  
 
Time timer är en klocka som visualiserar tiden genom att den konkretiserar den 
abstrakta tiden. Time timer klockan ställs in genom att man drar en röd skiva på 
urtavlan till önskad tidsinställning. Den röda skiva försvinner på urtavlan i takt med 
att tiden passerar, detta gör att man även på långt avstånd kan få en omedelbar 
uppfattning om hur mycket tid som återstår. När tiden räknas ned försvinner den 
röda skivan medurs. När den röda skivan har försvunnit helt är tiden slut och ett 
alarm piper med några korta signaler (Funktionsverket, u.á).  
 
Ytterligare en pedagogisk strategi kan vara att förskolepersonalen arbetar med att 
punktmarkera ett barn som är i behov av särskilt stöd. Det innebär att en personal 
finns nära barnet hela tiden, för att på ett snabbt sätt kunna ge det stöd och 
vägledning barnet behöver i sin vardag under sin dag på förskolan. Det kan handla 
om att barnet behöver hjälp i de sociala relationerna, som bland annat kan innebära 
att tyda de leksignaler som uppkommer tillsammans med andra barn (Sandberg & 
Norling, 2014).  
Förskolepersonal behöver ha goda och tillräckliga kunskaper inom många områden 
för att kunna ge varje barn det stöd som den behöver. Det är också viktigt att 
förskolepersonal kan få stöd och vägledning när de känner att deras kunskaper och 
erfarenheter inte räcker till (Björk Åkesson, 2014). När förskollärare träffas i nätverk 
för att läsa, reflektera, diskutera och utbyta erfarenheter leder detta ofta till nya 
strategier som kan bidra till barns lärande och utveckling på ett djupare plan 
(Mårdsjö Olsson, 2010). Nätverksträffar kan också kopplas ihop med förskolans 
förändringsarbete. När man medvetet lyssnar på andras tankar och arbetssätt får 
man inspiration till att göra på nya sätt och prova nya metoder (Åberg & Lenz 
Taguchi, 2005). Fischbein och Österberg (2014) påstår att det kollegiala lärandet 
skapar goda förutsättningar till vidareutveckling inom det pedagogiska ledarskapet.  
 
Förskolor som arbetar med en tydliggörande pedagogik utgår från Antonovskys 
(1923-1994) begrepp Känsla av sammanhang (KASAM). Det innebär att deras 
pedagogiska förhållningssätt utgår från ett salutogent förhållningssätt samt de tre 
beståndsdelarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär 
förståelsen och förmågan att bedöma och förstå händelser. Hanterbarhet innebär 
förmågan att möta och hantera olika händelser och är kopplad till nivån av upplevd 
stress. Meningsfullhet innebär delaktighet och känslan av att kunna påverka 
situationen (M. Lindqvist, 2017; Skolverket, 2017).  
 
Gerland och Aspeflo (2015) skriver om att många barn med särskilda behov behöver 
få se och uppleva saker innan förstår att de tycker att något är intressant eller roligt. 
Då är det bra att omgivningen är aktiv och kan fungera som en modell och sätta igång 
roliga och spännande aktiviteter, utan att ha en styrande eller krävande inställning 
till de barn som vill ansluta sig till den pågående leken.  
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Sociala relationer och ledarskap 
 
Goda relationer är av stor vikt i arbetet med barn som är i behov av extra 
anpassningar och särskilt stöd. Gerland och Aspeflo (2015) menar att man kan skapa 
och etablera goda relationer till barn med hjälp av lekrutiner. När förskollärare visar 
sig vara intresserade och närvarande i leksituationer tillsammans med barnet formas 
en stadig grund i relationen mellan dem. Förskolläraren kan med fördel använda sig 
av få upprepande fraser om den vill säga något. Genom att förskollärare finns vid 
barnets sida och stödjer denne i den sociala kontexten, erbjuds barnet en positiv 
känsla i sociala sammanhang och detta stärker barnet som har svårigheter med 
sociala relationer och att kommunicera och samspela med sin omgivning (Gerland & 
Aspeflo, 2015).  

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Vår studies övergripande teoretiska perspektiv är det Sociokulturella perspektivet. 
Det sociokulturella perspektivet bygger på Lev Vygotskijs (1896–1934) teorier om att 
vi lär i det sociala samspelet. Det innebär också att barnets omvärld och miljö är 
viktiga delar för barnets utveckling och lärande. Vygotskijs teorier utgår från att 
språk, kommunikation, aktivitet och delaktighet utgör grunden för att kunna fungera 
tillsammans med andra i den sociala kontexten och utveckla ett lärande. En 
grundtanke i det sociokulturella perspektivet är att kommunikation skapar 
sociokulturella resurser samtidigt som kommunikationen också för det vidare. De 
sociokulturella teorierna ligger till grund för förskolan läroplan (G. Lindqvist, 1999; 
Strandberg, 2006; Säljö, 2014; Vygotskij, 2001).  
 
Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd i förskolan utgår från området 
specialpedagogik. Specialpedagogiken kan förklaras utifrån många olika perspektiv 
där Vygotskijs teorier återfinns.  
 
Nedan följer en kort beskrivning på vad några av specialpedagogikens perspektiv 
innebär. 
 
Det Kompensatoriska perspektivet 
 
Nilholm (2007) förespråkar att specialpedagogiken utgår från tre olika perspektiv 
som speglar kärnan i specialpedagogiken. Det första perspektivet är det 
kompensatoriska perspektivet, detta innebär att man vill kompensera barnets brister 
genom till exempel miljön. Förskolans personal har en vision om att kunna 
kompensera barnets brister och det som saknas för barnet.  
 
Dilemmaperspektivet 
 
Det tredje perspektivet är dilemmaperspektivet som innebär att många olika faktorer 
vägs in och analyseras. Perspektivet är motsägelsefullt då man ena sidan ska ge alla 
barn liknande erfarenheter och kunskaper men å andra sidan ska verksamheten 
anpassas efter alla barns individuella behov (Nilholm, 2007; Björck Åkesson, 2014). 
 
De Kategoriska Och Relationella perspektiven 
 
Palla (2011) skriver ytterligare om två perspektiv på specialpedagogik, det kategoriska 
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perspektivet och relationella perspektivet. Det kategoriska perspektivet har sin 
utgångspunkt i barnets svårigheter och landar ofta i diagnoser och ett avvikande 
beteende. Stödåtgärder inom detta perspektivet hamnar ofta på det enskilda barnet 
och innebär specialundervisning i form av särskilt stöd.  
Det relationella perspektivet innebär att specialpedagogiken ses som en naturlig del i 
den övriga pedagogiska verksamheten, där det sociala samspelet och relationer blir 
viktiga fokusområden. Utifrån detta perspektiv handlar det om att förhålla sig till att 
barnet befinner sig i svårigheter istället för med svårigheter (Lutz, 2006, 2013; Palla, 
2011). 

Det Systemteoretiska perspektivet 
 
Specialpedagogiken kan ses från många olika perspektiv, ett av perspektiven är det 
systemteoretiska perspektivet och det innebär att det är många olika faktorer som 
påverkar barns utveckling och lärande. Det innebär även att det är många olika typer 
av åtgärder som är nödvändiga för att ge barnen en så bra start som möjligt i livet. 
Det systemteoretiska perspektivet grundar sig på samspel, relationer och 
interaktioner. Interaktioner sker mellan barnet och dess omgivning. På förskolan 
uppstår det interaktioner mellan människor men också i mötet med förskolans alla 
ramfaktorer. Detta perspektiv innebär att förskolepersonalens arbetssätt måste 
präglas av kunskaper inom många olika områden och samverkan mellan olika 
instanser. När detta perspektiv ligger till grund för utformningen av särskilt stöd 
ligger barnets behov i fokus, utifrån barnets individuella resurser och svårigheter 
men också svårigheter, resurser och problem i förskolemiljön. För att detta ska falla 
väl ut behöver både barnet och förskolemiljön ingå i kartläggningen för extra 
anpassningar och särskilt stöd (Björck Åkesson, 2014). 

3 Metod 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera studiens metod under rubrikerna 
forskningsdesign, urval, procedur, analysmetod, studiens tillförlitlighet och till sist 
forskningsetik. Vi kommer att motivera och argumentera för de olika metoder vi 
tillämpat i vår studie.  

3.1 Forskningsdesign 

Syftet med vår studie är att få fram respondenternas synsätt på förskollärares 
förhållningssätt till att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd för barn som 
är i behov av särskilt stöd i förskolan. Vi kommer att använda oss av en kvalitativ 
forskningsmetod med semistrukturerade frågor där vi intervjuar åtta förskollärare. 
Detta anser vi passar studiens syfte. Bryman (2011) menar att intervjuer är den mest 
användbara metoden i kvalitativ forskning. Författaren menar vidare att dessa 
intervjuer riktas mot respondenternas synsätt. När man använder sig av 
semistrukturerade frågor i en studie ges intervjuaren större frihet genom att man då 
kan följa respondenternas svar på ett flexibelt sätt, detta skapar möjlighet till att 
ställa följdfrågor (Bryman, 2011). En kvalitativ forskningsintervju ger oss ofta 
information om både teori och praktik samtidigt som det också är viktigt att 
forskaren kan tolka det som sägs och läsa mellan raderna, och direkt kunna bolla 
tillbaka det som sagts för att få en bekräftelse på att informationen som framkommit 
har uppfattats på rätt sätt (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Vi har också tillämpat en subjektiv insamlingsmetod som Kvale och Brinkmann 
(2014) kallar perspektivisk subjektivitet, där vi tolkar innehållet från flera olika 
perspektiv och ställer följdfrågor under de pågående intervjuerna.  
 
I denna studie har vi valt att inte genomföra observationer på grund av två 
anledningar. Den första anledningen är tidsbrist och den andra anledningen är att vi i 
denna studie vill få fram förskollärarnas erfarenheter och kunskaper i relation till 
studiens syfte. Vi anser att vid observationer blir det vår tolkning av det vi ser, inte 
förskollärarnas egna förhållningssätt. Vetenskapsrådet (2017) hävdar att valet av 
metod har en avgörande betydelse för studiens resultat. 

3.2 Urval 

Urvalet av våra åtta respondenter grundas i den begränsade tidsaspekten för vår 
studie därav har vi valt att utföra intervjuerna på vår hemort och bland annat på våra 
respektive övningsförskolor. Fortsättningsvis kommer våra respondenter att 
benämnas som förskollärare i denna studie. Intervjuerna har genomförts i Sverige 
inom en mindre kommun på fem olika förskolor. Studiens förskolor är belägna inom 
tätorten med en geografisk spridning och innefattar en fjärdedel av de kommunala 
förskolorna. Urvalet av våra förskollärare grundar sig också i bekvämlighetsurvalet. 
Bryman (2011) uttrycker att i bekvämlighetsurvalet finns respondenterna tillgängliga 
för forskaren, vid den tidpunkt som studien ska genomföras. Våra förskollärare 
arbetar på kommunala förskolor med både yngre och äldre barn. Vidare är 
förskollärarna i varierande åldrar mellan 25 år och upp till 60 år, alla är kvinnor och 
har arbetat mellan ett 1 år och upp till 38 år som förskollärare. Alla våra förskollärare 
har tidigare arbetslivserfarenheter inom barnomsorgen innan de utbildade sig till 
förskollärare. 

3.3 Procedur 

Ett första steg i denna process var att vi återgick till vår pilotstudie Utelek för barn 
som är i behov av särskilt stöd- Två förskollärares förhållningssätt till utelek för 
barn som är i behov av särskilt stöd (Lind & Olander, 2018). Där fann vi inspiration 
till våra intervjufrågor. I den studien intervjuade vi två förskollärare inom det 
specialpedagogiska området där fokuset var förskollärares förhållningssätt till barn 
som är i behov av särskilt stöd i uteleken. I vår pilotstudie fick vi möjligheten att öva 
oss på att intervjua förskollärare, samtidigt som vi validerade våra intervjufrågor. Det 
andra steget i processen var att vi omformulerade och modifierade intervjufrågorna 
så de passade in till denna studie och kunde ge oss ett möjligt svar på den här 
studiens syfte och forskningsfrågor (Bilaga 1).  
Det tredje steget i denna process var att vi formulerade ett missivbrev (Bilaga 2). I 
missivbrevet berättade vi vilka vi är, studies syfte samt hur datainsamlingen var tänkt 
att gå till.  
Det fjärde steget i processen var att vi mailade ut ett informationsmail till 
områdescheferna för de förskolor vi tänkt besöka för att genomföra dessa intervjuer, 
vi bifogade missivbrevet och intervjuguiden. Motivet till att gå via områdescheferna 
var att de skulle ta kontakt med förskolan och se om det fanns något intresse hos 
någon förskollärare som ville medverka i vår studie. Områdescheferna kontaktade oss 
igen via mail och telefon, med information om vilken förskollärare som hade anmält 
intresse samt kontaktuppgifter till denne.  
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Det femte steget i processen var att vi tog kontakt med de förskollärarna som anmält 
intresse, per telefon för att boka upp ett intervjutillfälle. Vi valde att bifoga 
intervjuguiden redan i den första mailkonversationen för att respondenterna då kan 
ge ett bredare samtycke, de vet i förväg vad de ger samtycke till. Bryman (2011) 
menar att samtyckeskravet innebär att respondenterna får bestämma själva om de 
vill delta i studien. Vi ansåg också att våra förskollärare kunde ge oss ett fylligare svar 
om de var väl förberedda på de intervjufrågor som skulle komma upp under 
intervjun.  
Det sjätte steget i processen var de fysiska intervjutillfällena. Innan intervjuerna 
startades informerades förskollärarna muntligt om de forskningsetiska principerna 
samt studiens syfte (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017) som studien ska förhålla 
sig till, denna information fick de även i missivbrevet (se bilaga 2).  
Intervjuerna genomfördes på förskollärarnas respektive arbetsplatser, vi utförde fyra 
intervjuer vardera där vi var ensamma med förskolläraren vid intervjutillfället. Vi 
använde oss av våra semistrukturerade intervjufrågor (se bilaga 1) detta innebar att vi 
hade med oss våra färdiga frågor i vår intervjuguide. Dessa frågor ville vi få svar på 
men vi var också flexibla att följa samtalet och ställa följdfrågor om behovet uppkom. 
Bryman (2011) menar att använda sig av semistrukturerade frågor till sin studie ger 
större frihet till de som intervjuar genom att följa respondenternas svar på ett 
flexibelt sätt och skapar möjlighet till att ställa följdfrågor. Intervjuernas tidsomfång 
varierade mellan 30 till 40 minuter per intervju. Samtliga intervjuer genomfördes i 
en ostörd miljö och spelades in i form av ljudupptagning, efter förskollärarnas 
godkännande av detta.  
Det sjunde steget i processen var att vi transkriberade ljudupptagningarna som sedan 
skrevs ut. Bryman (2011) menar att använda sig av ljudupptagning som sedan 
transkriberas medför vissa fördelar som innebär att vi som intervjuar kan vara mer 
närvarande och ställa följdfrågor till respondenterna, under den pågående intervjun. 
Bryman (2011) menar också att det kan bli problematiskt att hinna med att anteckna 
respondenternas egna ord som kan vara av stor vikt att få med. Våra transkriberingar 
genererade 46 sidor A4 text, 1,5 radavstånd och typsnitt Georgia.   
Det åttonde steget i processen innebar att vi lyssnar på varandras ljudupptagningar 
och det nionde steget var att vi läste varandras transkriberingar (Vetenskapsrådet, 
2017). Det tionde steget i processen innebar att en regelrätt analys påbörjades.  

3.4 Analysmetod 

Datainsamlingen som vi nämnt tidigare består av de åtta intervjuerna vi genomfört 
som sedan transkriberats. Det transkriberade materialet skrevs ut i syfte att finna 
olika teman. Redan under transkriberingen, påbörjade vi analysarbetet med att hitta 
likheter och skillnader för att få en känsla om vad som eventuellt kunde presenteras i 
resultatet. Vi genomförde alltså en tematisk analys där vi förde samman våra 
intervjusvar och sorterade ut intressanta ämnesområden som gynnade vår studies 
syfte. De olika ämnesområdena formulerade vi sedan till teman som fick gestalta 
presentationen av vår studies resultat. Våra teman blev Förskollärares 
förhållningssätt och bemötande, Förskollärares pedagogiska strategier, 
Inkluderande och tydliggörande pedagogik samt Sociala relationer och ledarskap. 
Detta ledde till en tematisk igång som också är återkommande i vår studies 
forskningsbakgrund, vi återkommer till det lite längre ner i texten. Vi kodade det 
insamlade materialet genom våra teman och skapade rubriker av dessa. Våra rubriker 
blev då Förskollärares förhållningssätt och bemötande, Förskollärares pedagogiska 
strategier, Inkluderande och tydliggörande pedagogik samt Sociala relationer och 
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ledarskap. Många av dessa rubriker har vi även använt oss av i det avsnitt som 
behandlar Forskningsbakgrunden, under rubriken Professionsperspektivet. Detta 
fenomen kallas för begreppstyrd kodning. Dessa kodningar leder till kategorisering 
av det insamlade materialet, som i sin tur ger oss en helhetssyn av intervjuerna och 
underlättar jämförelser samt hypotesprövning (Kvale och Brinkmann, 2014). 
Kodningen av våra teman skedde genom att vi antecknade i marginalerna på våra 
transkriberingar, där vi fann likheter och skillnader. Bryman (2011) menar att 
kodning av till exempel intervjuutskrifter kan innebära att man antecknar i 
marginalen i utskrifterna och utvecklar dessa stegvis. Vidare menar Bryman (2011) 
att en tematisk analys är ett av de vanligaste sätten att ta sig an kvalitativ data, detta 
innebär att när man söker efter olika teman så tittar man på återkommande teman 
samt likheter och skillnader. Vi gör också en dokumentanalys genom att vi 
kategoriserar det insamlade materialet och lyfter fram detta genom rubrikerna som 
skapats (Bryman, 2011). 

3.5 Studiens tillförlitlighet 

För att säkerhetsställa studiens tillförlitlighet utgick vi ifrån de fyra kriterier för en 
kvalitativ undersökning. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011).  
Vår studies trovärdighet handlar om att vi har följt de etiska riktlinjer som finns inom 
forskning (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). Vi valde att våra förskollärare fick 
ta del av våra intervjufrågor innan själva intervjutillfället ägde rum. Detta för att de 
skulle få en möjlighet att förbereda sig i lugn och ro inför intervjun och vår 
förhoppning var att vi skulle få ta del av bredare och djupare svar. Vår tanke var 
också att våra förskollärare skulle få en tydligare och mer detaljerad bild av vad som 
förväntades av dem under intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 
fullständig information om studiens förfarande minskar risken för missuppfattningar 
hos respondenterna angående studiens utformning och innehåll.  
 
Under arbetet med transkriberingarna har vi också tillsammans lyssnat på 
ljudinspelningarna från våra intervjuer. Det har gett oss utrymme och möjlighet till 
att diskutera och reflektera över förskollärarnas svar och studiens tillförlitlighet 
(Vetenskapsrådet, 2017).  
Vår studies överförbarhet handlar om att resultaten ska innehålla fylliga eller täta 
beskrivningar av detaljer inom det område som studien avser, i detta fall 
förskollärares förhållningssätt till extra anpassningar och särskilt stöd för barn som 
är i behov av särskilt stöd i förskolan. Genom att vi intervjuar åtta verksamma 
förskollärare på fem olika förskolor stärks överförbarheten av studiens resultat till 
andra sammanhang. Studiens pålitlighet säkerställer vi genom att vår studie följer 
forskningsprocessens alla faser, i samråd med vår handledare. Hon har fungerat som 
ett vägledande stöd och granskat vår textbearbetning under studiens gång. När det 
gäller möjlighet att styrka och konfirmera försökte vi att vara objektiva i våra 
kopplingar till våra teorier och slutsatser. Vi har agerat i god tro och tagit till oss det 
material som har framkommit i vår studies resultat utan att själva lagt våra 
värderingar i det. 
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3.6 Forskningsetik 

Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska riktlinjerna i denna studie och dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). Genom vårt missivbrev (Bilaga 2) 
informerades våra tilltänkta förskollärare om studiens syfte, innehåll samt om sin 
rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i studien. Vidare informerades 
förskollärarna via missivbrevet att inga personuppgifter på de berörda kommer att 
nämnas i studien, alltså inget som kan avslöja dess identitet. Förskollärarna har även 
via missivbrevet informerats om att studien i sin slutversion presenteras i form av ett 
examensarbete vid Mälardalens Högskola och då läggs ut på databasen Digitala 
Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Vi startade varje intervju med att återigen informera 
om de etiska riktlinjerna och vad de innebär för våra förskollärare. Vi informerade 
också om att det material som samlats in till vår studie endast kommer användas till 
studiens ändamål, samt att det insamlade materialet kommer att förstöras efter vår 
examinering (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet 2017). 

4 Resultat och Analys 

I följande avsnitt kommer vi att presentera, tolka och analysera datainsamlingen som 
ligger till grund för vår studie. Vår datainsamling genererade i två resultat. Det första 
resultatet innebar att vi kunde rubriksätta det insamlade materialet utifrån våra 
teman. Vi presenterar också vår teori och forskningsbakgrund utifrån samma teman 
som vi sedan har kodat och utvecklat till rubriker. Flertalet av dessa teman återfinns i 
vår studies avsnitt som behandlar professionsperspektivet. Det andra resultatet av 
vår datainsamling innebar att vi gick vidare med dessa teman och presenterar 
intervjuanalysen utifrån dem, där vi påvisar likheter och skillnader samt lyfter fram 
specifikt utmärkande resultat inom varje tema.  
 
Vi kommer således att presentera datainsamlingens resultat genom våra fyra teman. 
Våra fyra teman kommer att presenteras under en egen rubrik, dessa rubriker är: 
förskollärares förhållningssätt och bemötande, förskollärares pedagogiska strategier, 
inkluderande- och tydliggörande pedagogik samt sociala relationer och ledarskap. 
Varje rubrik avlutas med en analys där vi tolkar det presenterade resultatet genom 
avsnittet tidigare forskning och studiens teoretiska perspektiv. 

4.1 Förskollärares förhållningssätt och bemötande 

Alla våra förskollärare är positivt inställda till specialpedagogik och de anser även att 
det är en väldigt viktig del i arbetet som förskollärare i förskolan. Förskollärarna i vår 
studie är eniga om att de vill ha mer kunskap och fortbildning inom det 
specialpedagogiska området. De är också överens om att extra anpassningar och 
särskilt stöd är viktiga områden i förskolan. 
I de barngrupper där många barn har varit i behov av särskilt stöd framkommer det 
att förskollärarna har känt att de skulle behöva vara specialpedagoger för att kunna 
möta barnen där de befinner sig och utforma en gedigen pedagogisk verksamhet för 
alla barn. Det framkommer också att några förskollärare är aktiva och söker ny 
kunskap på egen hand inom det specialpedagogiska området, när behovet av bredare 
och djupare kunskap uppstår. Kunskapen kan inhämtas från exempelvis 
litteraturforskning, och myndigheter inom det specialpedagogiska fältet.  
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Många förskollärare tar upp att det kostar pengar med särskilt stöd och extra 
anpassningar och att detta kan leda till att man inte alltid får det stöd som behövs, 
vilket i sin tur kan leda till frustration och en känsla av otillräcklighet i arbetet som 
förskollärare. Det framkommer också att det är stora barngrupper i våra förskolor 
men att man arbetar med att dela upp barnen i mindre grupper tillsammans med en 
pedagog, för att få ner barnantalet under stora delen av dagen. 
 
Många förskollärare uttrycker också att miljön kan ses som ett hinder i arbetet med 
extra anpassningar och särskilt stöd. Det framkommer att det ofta känns som att det 
skulle behövas mer utrymme i våra förskolor samtidigt som våra förskollärare menar 
att man inte kan bygga om förskolorna, det kostar för mycket pengar och tar för lång 
tid. Förskollärarna anser samtidigt att de är duktiga på att ordna en god 
förskoleverksamhet trots stora barngrupper och i vissa fall dåligt anpassade lokaler.  
 
Våra förskollärare uttrycker starkt att det är förskollärarens ansvar att organisera 
verksamheten utifrån barnens behov och förutsättningar med fokus på att alla barn 
ska lyckas och få uppleva positiva erfarenheter. 
 
Några förskollärare uttrycker att de inte gör någon skillnad i sitt bemötande när det 
gäller barn som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. De menar att det 
är viktigt att få information om ett barn som är i behov av särskilt stöd samtidigt som 
de även uttrycker att det är en fördel att skaffa sig en egen uppfattning om barnets 
problematik och stödåtgärder för att kunna bemöta barnet på bästa sätt. Det 
framkommer också att bemötandet många gånger faller väl ut om man går in i en 
relation med ett “öppet sinne”. 

4.1.1 Analys av förskollärares förhållningssätt och bemötande 

Specialpedagogik är en viktig del i arbetet inom förskolans verksamhet när det gäller 
arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Förskollärarna har en positiv 
inställning till att arbeta med specialpedagogik i barngrupperna. Här drar vi 
paralleller till de positiva förhållningssätt som våra styrdokument, Skollagen 
(2010:800) och Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framskriver. Vår tolkning är 
att förskollärarna har en medvetenhet om vad styrdokumenten framskriver, att alla 
ska ha en positiv inställning till att arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd. 
Den positiva inställningen hos förskollärarna gör att specialpedagogiken ses som en 
naturlig del i den pedagogiska verksamheten, där det sociala samspelet och relationer 
blir viktiga fokusområden (G. Lindqvist, 1999; Strandberg, 2006; Säljö, 2014; 
Vygotskij, 2001). Detta kan härledas till det relationella perspektivet eftersom de 
sociala relationerna skapas i det sociala samspelet (Lutz, 2006, 2013; Palla, 2011).  
 
I våra resultat kan vi se att förskollärare skulle vilja ha mer kunskap inom det 
specialpedagogiska området för att kunna möta de barn som är i behov av extra 
anpassningar och särskilt stöd på ett tillfredsställande sätt. Avsaknaden av 
förskollärarnas kunskaper inom det specialpedagogiska området gör att enbart delar 
av det systemteoretiska perspektivet synliggörs då vi kan se att samspel, relationer 
och interaktioner tillgodogörs. Vi kan däremot utläsa av resultatet att det finns brister 
när det gäller kompetensutveckling inom det specialpedagogiska området (Björck 
Åkesson, 2014). Detta styrker även Sandberg och Norling (2014) och G. Lindqvist 
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(2011, 2013) när de lyfter fram att avsaknaden av kompetensutveckling kan vara ett 
hinder i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd i förskolan.   
 
Bristande ekonomi i våra kommunala förskolor kan medföra vissa begränsningar i 
arbetet med barn som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Vidare 
tolkar vi att förskollärarna ser ett problem med att inte kunna bygga om 
verksamhetens miljö på grund av att det kostar mycket pengar och tar för lång tid.  
Björk Åkesson (2014) uttrycker att det skapas problem för de barn som är i behov av 
särskilt stöd när resurserna blir bristfälliga. Men trots detta tolkar vi det som att 
förskollärarna alltid sätter barnets behov i centrum och ordnar verksamheten efter 
barnets förutsättningar och verksamhetens tillgångar. Detta för alla barn ska få 
känna att de lyckas och få uppleva positiva erfarenheter. Björk Åkesson (2014) menar 
att det är förskolepersonalens uppgift att utforma verksamheten så att alla barn får 
sina behov tillgodosedda. Detta för att kunna utvecklas på bästa sätt enligt sina 
förutsättningar och utifrån de förutsättningar som erbjuds i förskolemiljön. Här blir 
Nilholms (2007) teori om det kompensatoriska perspektivet synligt då det 
perspektivet innebär att man vill kompensera barnets brister genom att ordna en väl 
fungerande miljö.  
 
Vidare kan vi ändå se att några förskollärare väljer att fortbilda sig på egen hand 
inom detta område för att kunna hantera barn som är i behov av särskilt stöd på ett 
bättre sätt. Vi kan också se att Dilemmaperspektivet som Nilholm (2007) förespråkar 
blir synligt när det gäller bristande kompetens hos personalen på våra förskolor. 
Detta eftersom det då blir svårt för personalen att ge alla barn liknande erfarenheter 
och kunskaper samtidigt som verksamheten ska anpassas efter alla barns individuella 
behov. 
 
Vår tolkning är att det inte är någon märkbar skillnad på hur förskollärarna bemöter 
barn som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd i relation till andra barn. 
Här drar vi en parallell till de fyra artiklarna i barnkonventionen som är intressanta 
för vår studies område (UNICEF, 2009). 

4.2 Förskollärares pedagogiska strategier 

Alla våra förskollärare har ett nära samarbete med elevhälsan. Det framkommer att 
förskolorna tar kontakt med elevhälsan när de behöver ha stöd och vägledning samt 
när det gäller finansiering av en resursperson. Handledningen från elevhälsan kan 
innebära att få råd och stöd angående anpassning av förskolans lärmiljö. Det kan 
också handla om att ett arbetslag vill få stöd och råd sitt bemötande och agerande. 
Några av våra förskollärare uttrycker att de känner en oro för att göra fel.  
 
Många av våra förskollärare upplever samarbetet med elevhälsan som positivt. Men 
de uttrycker att vägen dit är lång och tidskrävande. De menar att det är tidskrävande 
att fylla i alla formulär som krävs för en bedömning hos elevhälsan, sedan är det 
väldigt lång handläggningstid vilket innebär att det drar ut på tiden innan förskolan 
får återkoppling från elevhälsan. Våra förskollärare uttrycker också att det är mycket 
administrativt arbete när det gäller att sätta upp mål och utvärdera dem som sedan 
ska redovisas till elevhälsan. Förskollärarna uttrycker vidare att det är förskollärarna 
som ansvarar för det administrativa arbetet när det gäller barn som är i behov av 
extra anpassningar och särskilt stöd. De flesta förskollärare uttrycker att den långa 
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väntetiden hos elevhälsan är ett problem. De menar att när man har fyllt i en ansökan 
till elevhälsan behöver man ha hjälp på en gång, inte om ett halvår. 
 
Det framkommer även att elevhälsan ofta håller i olika fortbildningar som till 
exempel kan handla om koncentrationssvårigheter eller språkstörningar. Elevhälsan 
ansvarar för att förskolorna får information om de olika utbildningarna som 
elevhälsan erbjuder.  
 
Flera av våra förskollärare uttrycker att de genom nätverksträffar diskuterar med 
varandra sedan går de ut i barngrupperna och provar, de reflekterar och utvärderar 
vad som gick bra och vad som gick mindre bra. Sedan blir det en ny träff och 
diskussion i nätverksgruppen som leder till ett nytt tänkande som prövas igen för att 
slutligen komma fram till flera positiva resultat och ett väl fungerande arbetssätt.  
Det framkom också under några intervjuer att de genom Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM) har gått utbildningar som fungerat som nätverksträffar och 
på så vis bidragit med många bra diskussioner.  
 
Några av våra förskollärare berättar att de arbetar utifrån en framtagen rutin, där 
arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd beskrivs steg för steg, från det att 
pedagogerna upptäcker att ett barn är i behov av extra anpassningar och/eller särskilt 
stöd tills det att en ansökan till elevhälsan behöver upprättas. Rutinen innefattar 
bland annat en beskrivning av barnet och situationen i nuläget, vilket innebär 
observationer av barnet, en pedagogisk bedömning av barnet samt att förskollärarna 
ska upprätta en handlingsplan för det fortsatta arbetet kring barnets problematik.  
 
Ett fåtal förskollärare uttryckte att de anser att samarbetet med elevhälsan har 
förändrats på grund av det ökade trycket på barn som är i behov av särskilt stöd. 
Tidigare hade elevhälsan mer tid till handledning på förskolorna. De kunde då 
avsätta en halv dag för handledning i ett arbetslag. Idag har tiden för handledning 
från elevhälsan minskats ner till en timme. Trots detta menar alla våra förskollärare 
att de ändå är positivt inställda till den hjälp de får från elevhälsan.  
 
Ett fåtal av våra förskollärare menar att Barnhabiliteringen fungerar som ett vidare 
steg efter elevhälsan i arbetet med barn som är i behov av särskilt stöd.  
Habiliteringens funktion är att verkställa utredningar men det är föräldrarna som 
ansvarar för ansökan.  
Vidare berättar förskollärarna att förskolan i detta förfarande blir samarbetspartners 
med Barn och ungdomspsykiatrin eller Barnhabiliteringen och att habiliteringen inte 
besöker förskoleverksamheten. Det fungerar istället på det sättet att 
förskolepersonalen får tillgång till verktyg som underlättar arbetet med de barn som 
är inskrivna där.  
Förskollärarna beskriver också att det är lång handläggningstid inom habiliteringen. 
Det framkommer även att förskolorna kan låna olika hjälpmedel från habiliteringen 
eller få tips på hjälpmedel som kan köpas in. Någon förskollärare berättade att 
hennes erfarenheter av habiliteringen var att de även tillhandahåller utbildningar i 
Intensiv Beteende Terapi (IBT) för förskolepersonal. 

4.2.1 Analys av förskollärares pedagogiska strategier 

Av resultatet framkommer det att det finns många olika pedagogiska strategier som 
förskollärare kan använda sig av i arbetet med barn som är i behov av extra 
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anpassningar och särskilt stöd. Vi har valt att lyfta fram fyra pedagogiska strategier 
som våra förskollärare använder sig av i sitt arbete på förskolan. Dessa är: 
Elevhälsan, Barnhabiliteringen, Nätverksträffar och Systematisk kartläggning av 
barn som är i behov av särskilt stöd.  
 
En pedagogisk strategi som alla våra förskollärare använder sig av är elevhälsan. 
Elevhälsan fungerar som stöd och vägledning i arbetet med barn som är i behov av 
extra anpassningar och särskilt stöd (M. Lindqvist, 2017). Förskollärarna ser positivt 
på samarbetet med elevhälsans specialpedagoger. Här blir det systemteoretiska 
perspektivet synligt då det bland annat innebär att förskolepersonalen behöver ha 
kunskap inom många olika områden eftersom att det är många olika faktorer som 
påverkar barns utveckling och lärande. Förskolepersonalen behöver därför samverka 
med olika instanser för att tillsammans uppnå en högre kompetens (Björck Åkesson, 
2014). Förskollärarna upplever att det är lång handläggningstid för att få hjälp av 
elevhälsan. De uttrycker även att hjälpen många gånger behövs direkt i anslutning till 
att en ansökan skickats in till elevhälsan. Vi kan se att elevhälsans arbete har 
förändrats över tid, de har exempelvis fått mycket mindre tid när det gäller att 
handleda förskolepersonalen.  
En annan pedagogisk strategi som alla våra förskollärare använder sig av är 
Barnhabiliteringen. I våra resultat kan vi se att Barnhabiliteringen fungerar som ett 
vidare steg efter elevhälsans arbete men här är det barnets föräldrar som står för 
ansökan. Förskolans uppgift är att få till ett samarbete med barnhabiliteringen, så att 
förskolan kan stödja barnet på bästa sätt när det gäller barnets utveckling och 
lärande. Ett av barnhabiliteringens uppdrag är att de kan erbjuda handledning i form 
av stöd och vägledning till den berörda förskolan (Socialstyrelsen, 2017). Den långa 
handläggningstiden gäller även i habiliteringens verksamhet precis som i elevhälsans 
verksamhet. Vi tolkar det som att de stödjande åtgärderna inte kan tillämpas så 
snabbt som det skulle behövas, på grund av den långa handläggningstiden.  
I arbetet med elevhälsan och barnhabiliteringen blir det kategoriska perspektivet 
synligt eftersom stödåtgärderna hamnar på det enskilda barnet och innebär 
specialundervisning i form av särskilt stöd (Palla, 2011).  
 
En tredje pedagogisk strategi som förskollärarna använder sig av är nätverksträffar, 
där de genom kollegialt lärande arbetar fram ett väl fungerande arbetssätt som 
omprövas och vidareutvecklas gång på gång (Björk Åkesson, 2014; Fischbein & 
Österberg, 2014; Wetso, 2014; Mårdsjö Olsson, 2010; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 
När det gäller arbetet med barn som är i behov av särskilt stöd finns det en vinning i 
att arbeta med kollegialt lärande i form av diskussioner och nätverksträffar, detta 
arbetssätt ger inspiration till nya förbättrade strategier och nya förhållningssätt 
(Gebbie et al., 2012).  
 
En fjärde pedagogisk strategi som ett fåtal förskolor använder sig av är Systematisk 
kartläggning av barn som är i behov av särskilt. Det är en framarbetad metod som 
innebär att systematiskt kartlägga barnets behov av extra anpassningar och särskilt 
stöd samt upprätta en handlingsplan för det fortsatta arbetet utifrån barnets 
problematik. I denna pedagogiska strategi blir det systemteoretiska perspektivet 
synligt då det innebär att kartlägga barnet och förskolemiljön för extra anpassningar 
och särskilt stöd (Björck Åkesson, 2014).  
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4.3 Inkluderande- och tydliggörande pedagogik 

Alla våra förskollärare uttrycker att de arbetar med en inkluderande pedagogik och 
har ett inkluderande förhållningssätt. Några förskollärare berättar att det ibland kan 
vara svårt att dra en gräns för vad som är specialpedagogik och förskolepedagogik. De 
menar också att alla barn kan hamna i svårigheter och vara i behov av särskilt stöd 
under vissa perioder. I den inkluderande pedagogiken arbetar förskolan med att alla 
barn inkluderas, samtidigt som man vill fokusera på och lyfta barnets styrkor. Ett 
fåtal förskollärare berättar att de arbetar inkluderande samtidigt som barnet får 
individuellt stöd.  
 
Det framkommer att flera av våra förskollärare har gått teckenstödsutbildningar. 
Många förskollärare menar också att teckenstöd kan användas i hela barngruppen.  
Teckenstöd fungerar som ett kompletterande stöd för barn som behöver stöd i sin 
språkutveckling 
 
Ett fåtal förskollärare berättade att de använder sig av bilder som stöd för att öka 
tydligheten för barn som är i behov av särskilt stöd. Stödbilderna används bland 
annat i samlingen för att påvisa hur dagen kommer att se ut och vilka aktiviteter som 
kommer att ske. För barn som är i behov av bildstöd kan det vara till stor hjälp att 
arbeta med ett personligt bildschema, där barnets dag presenteras i form av bilder. 
Barnet kan titta på sitt schema och få en överblick av sin tid på förskolan och när alla 
aktiviteter är klara är det dags att gå hem.  
 
Ett fåtal förskollärare berättade att de arbetar med en klocka som heter Time timer. 
Det är ett verktyg som används för att tydliggöra tiden för de barn som har svårt med 
tidsuppfattning. Klockan visualiserar tiden med en speciell urtavla. När tiden har löpt 
ut, ringer klockan och aktiviteten får ett tydligt slut.  

4.3.1 Analys av Inkluderande- och tydliggörande pedagogik 

Av resultatet framkommer det att alla våra förskollärare arbetar med en inkluderande 
pedagogik. De menar precis som Lutz (2006, 2013) och Wetso (2014) att inkludering 
i förskolan handlar om att anpassa miljön efter barnens olika behov samtidigt som 
man skapar förutsättningar för en allmän förskolepedagogik. Förskollärarna menar 
att det kan vara svårt att skilja på förskolepedagogik och specialpedagogik, detta 
tyder på att de arbetar inkluderande och just skapar en pedagogik som alla barn kan 
vara delaktiga i. Detta förhållningssätt tyder på att specialpedagogiken ses genom det 
relationella perspektivet, eftersom arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 
ses som en naturlig del i förskoleverksamheten (Lutz, 2006, 2013; Palla, 2011).  
Återigen vill vi framhäva att den inkluderande pedagogiken fokuserar på att involvera 
barnet som är i behov av särskilt stöd i den ordinarie verksamheten och i de 
vardagliga aktiviteterna på förskolan (Sandberg et al., 2010).  
 
Förskollärarna använder sig av tecken som stöd för att öka tydligheten i 
kommunikationen med barn som är i behov av särskilt stöd, det visade sig också att 
tecken som stöd kan används i hela barngruppen. Tecken som stöd fungerar även 
som ett komplement till barnens språkutveckling eftersom många av tecknen är 
konkreta och därav lätta att förstå och tolka (Krafft Helgesson, 2014).  
 
Det förekommer också att förskolorna använder sig av bilder som stöd i samma syfte 
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som teckenstödet, nämligen att öka tydligheten i kommunikationen. Bilder som stöd 
kan också tydliggöra vad som kommer att ske och vad förväntas av barnet i den 
kommande situationen. Detta menar Gerland och Aspeflo (2015) kan skapa ett lugn 
för barnet under hela barnets dag på förskolan. För barn som är i behov av bildstöd 
kan det vara till stor hjälp att arbeta med ett personligt bildschema, där barnets dag 
presenteras i form av bilder som man lätt kan ta med sig ut på förskolans gård eller 
på utflykten (Gerland & Aspeflo, 2015).  
 
Ett annat exempel på ett hjälpmedel som används av förskollärarna är en Time timer, 
det är en klocka som visualiserar tiden med en speciell urtavla. Detta för att 
tydliggöra tiden för barn som har svårt med tidsuppfattning. Förskollärarnas utsagor 
tyder på att klockan uppfattas audiovisuellt, vilket gör den ännu mer tydlig och kan 
användas för att påvisa att en pågående aktivitet får ett tydligt slut (Funktionsverket, 
u.á).  
 
Den inkluderande pedagogiken, teckenstöd, bildstöd och Time Timer är exempel på 
olika stödåtgärder för det enskilda barnet som innebär specialundervisning i form av 
särskilt stöd. När förskollärarna arbetar med dessa stödåtgärder arbetar de utifrån 
det kategoriska perspektivet (Palla, 2011).  

4.4 Sociala relationer och ledarskap 

Det framkommer att många förskollärare uttrycker att goda relationer med både barn 
som är i behov av särskilt stöd och dess föräldrar är en förutsättning för bästa möjliga 
samarbete.  
De flesta förskollärare berättar att de använder sig av en resursperson i de fall där 
barn är i behov av särskilt stöd, där stödet är att ha en vuxen vid sin sida. En 
resursperson är ofta en person som saknar en pedagogisk utbildning. Detta menar de 
beror på att det inte finns tillräckligt med utbildade förskollärare eller 
specialpedagoger. Förskollärarna uttrycker att de som arbetar som resurs får 
vägledning och stöd av de förskollärare som finns i verksamheten och även av de 
specialpedagoger som finns tillgängliga från elevhälsan. 
Det framkommer också att några förskollärare menar att den som resursarbetar med 
ett specifikt barn, medan några andra förskollärare menar att det är alla i arbetslaget 
som har ansvar för de barn som är i behov av särskilt stöd och att huvudansvaret 
ligger hos förskolläraren. Förskollärarna är eniga om att det kan vara bra att dela på 
ansvaret som ingår i uppdraget som resurs, de menar att man kan bytas av eftersom 
arbetet kan vara energikrävande och komplext. Någon förskollärare påtalar att en 
resursperson bidrar till att de kan dela barnen i mindre grupper som i sin tur leder till 
ett lugn i de barn som verkligen behöver det.  
 
Våra förskollärare uttryckte även att en resursperson kan vara till hjälp för den övriga 
barngruppen och underlätta för personalen genom att den kan hjälpa till enklare 
göromål. Dessa små göromål kan handla om att knyta en sko eller bara vara en vuxen 
till vid matbordet.  
Under våra intervjuer framkommer det också att vissa förskolechefer bekostar sina 
resurspersoner på egen hand, detta på grund av den långa handläggningstiden hos 
elevhälsan men också för att de pengar som finns att söka till resurspersonal är 
begränsad.   
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4.4.1 Analys av sociala relationer och ledarskap 

I våra intervjuer framkommer det att många förskollärare visar på vikten av att ha 
skapat goda relationer med både barn och föräldrar i arbetet med extra anpassningar 
och särskilt stöd i förskolan. De menar att goda relationer underlättar vid samarbetet 
mellan berörda parter. Alla som arbetar inom förskolan ska ha ett förhållningssätt 
som utgör ett positivt stöd för barn som är i behov av särskilt stöd samt skapa goda 
och förtroendefulla relationer med föräldrarna (Skolverket, 2016). Vi ser en tydlig 
bild av ett sammanhang när det gäller skapandet av goda relationer och det 
relationella perspektivet inom specialpedagogiken. Det relationella perspektivets 
fokusområden är relationer och socialt samspel (Lutz, 2006, 2013; Palla, 2011). Även 
Vygotskijs teorier inom det sociokulturella perspektivet utgår från att språk, 
kommunikation, aktivitet och delaktighet utgör grunden för att kunna fungera 
tillsammans med andra i den sociala kontexten och utveckla ett lärande (G. 
Lindqvist, 1999; Strandberg, 2006; Säljö, 2014; Vygotskij, 2001).  
 
Förskollärarna har många gånger hjälp av en resursperson, om det är så att barnet 
som är i behov av särskilt stöd behöver ha en vuxen vid sin sida för att kunna fungera 
väl under sin dag på förskolan. Vi får reda på att en resursperson ofta saknar en 
pedagogisk utbildning däremot verkar det som att dessa resurspersoner får 
vägledning och stöd, dels av förskollärarna i verksamheten men även av elevhälsans 
specialpedagoger. När resurspersonen finns med och stödjer barnet i den sociala 
kontexten, upplever barnet en positiv känsla vilket kan stärka barnet i att 
kommunicera och samspela med sin omgivning (Gerland & Aspeflo, 2015).  
På vissa förskolor är uppdraget som resursperson rullande i arbetslaget eftersom det 
arbetet kan upplevas energikrävande och komplext. Vår tolkning av teorierna inom 
specialpedagogiken i detta förfarande är att barnet ses genom det kategoriska 
perspektivet eftersom stödåtgärderna sätts in på det enskilda barnet och innebär 
specialundervisning i form av ett hjälpjag (Palla, 2011).  
En resursperson kan även fungera som en extra resurs för hela barngruppen då den 
kan vara behjälplig vid små göromål samt bidra till att barngruppen kan delas i 
mindre grupper eftersom det är en till vuxen person.  
Finansieringen av en resursperson går vanligtvis via elevhälsan men på grund av att 
elevhälsans pengar är begränsade tolkar vi det som att vissa förskolechefer väljer att 
bekosta sina resurspersoner på egen hand.  

5 Diskussion 

I detta avslutande avsnitt kommer vi att presentera studiens diskussionsdel genom 
rubrikerna: Metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsats, studiens relevans för 
förskolläraryrket samt förslag till fortsatt forskning. Under rubriken metoddiskussion 
diskuterar vi studiens valda metod, följt av rubriken resultatdiskussion där vi 
diskuterar studiens resultat, i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 
Slutligen presenterar vi vår studiens slutsats, studiens relevans för förskolläraryrket 
samt förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att ta reda på förskollärares förhållningssätt till extra anpassningar 
och särskilt stöd i förskolan samt ta reda på vilka stödfunktioner och stödinsatser 
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förskollärare använder sig av i arbetet med barn som är i behov av extra anpassningar 
och särskilt stöd i förskolan. Vår studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod där 
vi har använt oss av semistrukturerade intervjufrågor. Den kvalitativa metoden är 
den mest användbara metoden i kvalitativ forskning, de semistrukturerade 
intervjuerna riktas mot förskollärarnas synsätt. När man använder sig av 
semistrukturerade frågor i en studie ges intervjuaren större frihet genom att man då 
kan följa respondenternas svar på ett flexibelt sätt, detta skapar möjlighet till att 
ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Vår första tanke var att intervjua åtta förskollärare 
på åtta olika förskolor i samma kommun. Men detta visade sig bli ett problem då det 
var svårt att få till dessa intervjuer på olika förskolor. Några förskolor ansåg att de 
inte hade tid för att medverka i vår studie. Vi valde då att genomföra några av 
intervjuerna på samma förskolor men på olika avdelningar. Trots detta anser vi att vi 
fick tillräckliga svar men vi har ändå reflekterat över att svaren hade kunnat bli 
annorlunda om alla åtta intervjuer hade genomförts på åtta olika förskolor.  
Vidare genomförde vi fyra intervjuer vardera som grundar sig i bekvämlighetsurvalet 
(Bryman, 2011). 
Med facit i hand känner vi att våra intervjufrågor fungerade bra i förhållande till vår 
studies syfte. Vi anser att vi hade en vinning i att hitta inspirationen till 
intervjufrågorna i vår pilotstudie (Lind & Olander, 2018).  
Intervjuerna fungerade bra. Under alla de åtta genomförda intervjuerna var det 
förskollärarna som utsåg en lämplig intervjuplats på deras respektive arbetsplatser, 
alla intervjuer genomfördes ostört i väl genomtänkta rum. Vi har reflekterat över att 
de intervjuer som gav oss utförligast svar var de förskollärare med längst erfarenhet 
inom förskolläraryrket. Vi anser att förskollärarnas svar gav oss ett bra underlag och 
gjorde det möjligt för oss att utveckla vår studies resultat, analys, diskussion och 
slutsats på ett tillfredsställande sätt.  
 
Vårt metodval grundar sig i att vi ville få adekvata resultat i förhållande till studiens 
syfte och frågeställningar, där förskollärares egna förhållningssätt speglas. Valet av 
metod har en avgörande betydelse för studiens resultat (Vetenskapsrådet, 2017).  
Därför anser vi att studiens syfte och frågeställningar hade blivit betydligt svårare att 
besvarade om vi hade valt en annan metod. Möjligen hade vi kunnat använt oss av 
observationer för att få reda på vilka stödfunktioner och stödinsatser förskollärare 
använder sig av i det praktiska arbetet på förskolan. Men på grund av en rådande 
tidsbrist i denna studie valde vi att enbart hålla oss till semistrukturerade intervjuer. 
Vår valda metod har likväl gett oss relevant information i enlighet med studiens syfte 
och besvarat studiens frågeställningar.  
Vi transkriberade våra egna intervjuer, sedan lyssnade vi tillsammans igenom alla 
intervjuer. Detta har ökat studiens tillförlitlighet genom att vi har kunnat göra 
individuella tolkningar av förskollärarnas röstläge och tonfall från 
ljudupptagningarna. Innan vi påbörjade vår tematisering och kategorisering läste vi 
varandras transkript och diskuterade dem tillsammans. Detta ökade vår studies 
validitet samtidigt som vi fick en djupare kännedom om alla åtta utförda intervjuer, 
och kunde redan här se tydliga likheter och skillnader som kunde kopplas ihop med 
våra teman. Genom att vi fick en bredare och djupare insikt i alla åtta intervjuer från 
början till slut, kunde vi också se att intervjuresultatet överensstämde med varandra 
och att studien på så vis är tillförlitlig, trovärdig och pålitlig.  
Studiens kvalitet utgår från de fyra kriterier som vi presenterat under rubriken 
Studiens tillförlitlighet. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Som vi nämnt tidigare valde vi 
att våra förskollärare fick ta del av våra intervjufrågor innan intervjutillfället. Detta 
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för att våra förskollärare skulle få en möjlighet att förbereda sig innan intervjun. Vår 
vinning ansåg vi, skulle bli att få ta del av bredare och djupare svar samtidigt som 
risken minskas för missuppfattningar hos våra förskollärare angående studiens 
utformning och innehåll (Kvale & Brinkmann, 2014). 

5.2 Resultatdiskussion 

Vi har valt att presentera resultatdiskussionen utifrån två huvudområden som är 
utmärkande för vår studies resultat och analys i relation till studiens syfte och 
frågeställningar. Avsnittet är indelat i två delar och diskuteras utifrån rubrikerna, 
Förskollärares förhållningssätt till extra anpassningar och särskilt stöd samt 
Stödfunktioner och stödinsatser som förskollärare använder i arbetet med extra 
anpassningar och särskilt stöd. 

5.2.1 Förskollärares förhållningssätt till extra anpassningar och särskilt 
stöd 

 
 
Förskollärares förhållningssätt och bemötande 
 
Utifrån våra utgångspunkter i våra forskningsfrågor finner vi att förskollärare har en 
positiv inställning till att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd i förskolan. 
Vi anser i enlighet med Björck Åkesson (2014) att detta är en förutsättning för att 
kunna tillgodose barnets individuella behov och utveckla en lärmiljö som blir lustfyllt 
för barnet.  
Den positiva inställningen bidrar till att goda relationer kan skapas med både barn, 
föräldrar och andra instanser som är viktiga i arbetet med extra anpassningar och 
särskilt stöd (Gerland & Aspeflo, 2015).  
 
Förskollärares förhållningssätt till extra anpassningar och särskilt stöd tyder på att 
förskollärarna vill ha mer kunskap inom det specialpedagogiska området. Ett 
alternativ till att öka sin kompetens inom området är att söka kunskap på egen hand 
genom att ta del av forskning och annan litteratur. Sandberg och Norling (2014) 
menar att tidsbrist och utebliven kompetensutveckling kan bli ett hinder i det 
pedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan när det gäller barn som är i behov av 
särskilt stöd. Vår upplevelse av vår studie är att många nyblivna förskollärare är 
osäkra på hur man arbetar praktiskt med extra anpassningar och särskilt stöd i 
förskolan. Vi får en känsla av vår studie att osäkerheten och tanken på att göra fel, 
minskar i takt med att man får mer erfarenhet av förskolläraryrket och får ingå i ett 
kollegialt lärande via ett arbetslag. Vi blickar framåt och reflekterar över att vi ser en 
vinning i att våga prova olika metoder och försöka frångå känslan av att göra fel.  
Studien visar också på att Vygotskijs teorier om att vi lär i det sociala samspelet är 
viktigt även i arbetslaget med kollegor (G. Lindqvist, 1999; Strandberg, 2006; Säljö, 
2014; Vygotskij, 2001).  
 
I resultatet speglas den bristande ekonomin som ett problem som förskollärare ska 
förhålla sig till i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Samtidigt ser vi att 
förskollärare trots detta har ett förhållningssätt som tyder på att de sätter barnet i 
centrum och ordnar en väl fungerande verksamhetens efter dess marginaler som 
finns att tillgå i förskolan. Detta betyder att förskollärarna tänker att alla barn ska få 
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känna att de lyckas och få uppleva positiva erfarenheter under sin vistelsetid på 
förskolan. Förskollärarnas förhållningssätt stämmer överens med det synsätt som 
Björck Åkesson (2014) intar när hon menar att det är förskollärarens uppgift att 
utforma verksamheten så att alla barn får sina behov tillgodosedda. Nilholms (2007) 
teori om det kompensatoriska perspektivet blir också samstämmig inom detta 
område, eftersom det handlar om att kompensera barnets brister genom att ordna en 
väl fungerande miljö.  
 
När det gäller förskollärarnas förhållningssätt med fokus på bemötandet mot barn 
som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, finns det ingen märkbar 
skillnad på hur de bemöter dem i jämförelse med andra barn. Detta förhållningssätt 
finner vi stämmer överens med förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och 
barnkonventionens förordning (UNICEF, 2009).  
 
Sociala relationer och ledarskap 
 
Förskollärarnas ledarskap påvisar ett förhållningssätt som innebär att de är öppna till 
användandet av en resursperson i arbetet med barn som är i behov av extra 
anpassningar och särskilt stöd (Nilholm, 2007). Ledarskapet handlar om att finnas 
vid barnets sida och stödja barnet i den sociala kontexten. Förhoppningen är då att 
barnet ska få uppleva en positiv känsla i sociala sammanhang (Gerland & Aspeflo, 
2015). 
Palla (2011) står bakom detta då hon menar att det kategoriska perspektivet innebär 
att stödåtgärder sätts in på det enskilda barnet, i form av ett hjälpjag.  
Däremot ställer vi oss frågande till vår studies påvisade resultat, att det ofta är 
outbildad personal som ska fungera som en resurs. Är det möjligt att en person som 
saknar pedagogisk utbildning kan göra ett fullgott arbete som resursperson till ett 
barn med särskilda behov? När studiens resultat också påvisar att utbildade 
förskollärare anser att de har för lite kunskaper?  
Ett alternativ till att kompensera avsaknaden av den pedagogiska utbildningen kan 
vara det som framkommit i vår studies resultat, nämligen att resurspersonen kan 
vara rullande i arbetslaget detta på grund av att arbetet kan upplevas energikrävande 
och komplext.  
Förskollärarna ser positivt på att ha en resursperson vid sidan av ett barn som 
behöver stöd, då resurspersonen även kan vara behjälplig vid andra situationer som 
kan uppstå i barngruppen (Sandberg & Norling, 2014).  
 

5.2.2 Stödfunktioner och stödinsatser som förskollärare använder i 
arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 

 
Stödfunktioner 
 
Vår studie visar att de stödfunktioner som förskollärare använder sig av i arbetet med 
extra anpassningar är elevhälsan, barnhabiliteringen, handledning och 
nätverksträffar.  
 
Studien visar att förskollärare använder elevhälsan som en stödfunktion i arbetet 
med barn som är i behov av särskilt stöd (M. Lindqvist, 2017). Samarbetet har en 
positiv effekt samtidigt som det också visar att förskollärarna kan uppleva en 
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frustration i samarbetet, dels för att det är lång handläggningstid men också för att 
elevhälsan i dagsläget har mindre tid för handledning, på grund av deras höga 
arbetsbelastning. Studien visar också att barnhabiliteringen är en stödfunktion som 
används av förskollärarna men det kan först ske när föräldrarna har ansökt för sitt 
barns problematik, även här är det lång handläggningstid innan förskolan kan få till 
ett samarbete (Socialstyrelsen, 2017).  
Vi ställer oss frågande till hur dessa långa handläggningstider påverkar barnet som är 
i behov av särskilt stöd? Vi funderar på om det kan vara så att barnets problematik 
förvärras i väntan på specialpedagogernas stöd? Vår uppfattning om detta är att 
förskollärarna är tålmodiga och gör så gott de för att hjälpa barnet på bästa sätt, i 
väntan på stödinsatserna.  
Studien visar att handledning av specialpedagoger i förskolans arbetslag är en vanlig 
arbetsmetod i arbetet med barn som är i behov av särskilt stöd på många förskolor 
(Bladini, 2004; G. Lindqvist, 2013; Sandberg & Norling, 2014). På samma sätt som 
man sätter in en resursperson för barnen så kompenserar man förskollärarna genom 
att sätta in ett stöd i form av handledning, detta kallas för en parallellprocess på 
verksamhetsnivå (Nilholm, 2007).  
 
Vi kan också utläsa av vårt resultat att förskollärare använder sig av stödfunktionen 
nätverksträffar där det kollegiala lärandet är i fokus. Det är precis detta som Björck 
Åkesson (2014), Fischbein och Österberg (2014), Mårdsjö Olsson (2010), Wetso 
(2014), Åberg och Lenz Taguchi (2005) förespråkar när de gör uttalanden om att 
arbetssättet inom nätverksträffar innebär att utveckla strategier som kan omprövas 
och vidareutvecklas flera gånger. Våra egna erfarenheter av detta arbetssätt talar för 
att det ger mycket bra och nya kunskaper när man får tillfälle att diskutera och 
reflektera samt eventuellt förändra sitt egna arbetssätt utifrån den nya kunskapen. 
 

Stödinsatser 
 
Vår studie visar att de stödinsatser som förskollärare använder sig av i arbetet med 
extra anpassningar är inkluderande pedagogik, teckenstöd, bildstöd och Time timer.  
 
Vi kan också utläsa från vår studies resultat att förskollärarna arbetar med en 
inkluderande pedagogik på förskolorna, där det handlar om att alla barn inkluderas i 
förskoleverksamheten. Fokuset inom den inkluderande pedagogiken handlar om att 
lyfta fram barnets styrkor. Förskollärarna har i detta fall ett förhållningssätt som 
tyder på att de arbetar med en inkluderande pedagogik samtidig som barnet ändå får 
individuellt stöd (Lutz, 2006, 2013; Wetso, 2014). Vi reflekterar kring detta och 
finner vissa svårigheter i detta arbete eftersom barnet behöver individuellt stöd 
samtidigt som barnet har rätt till att vara en del av gruppen. Våra erfarenheter tyder 
på att ett individuellt stöd många gånger handlar om att barnet som är i behov av 
särskilt stöd får gå ifrån den övriga barngruppen, detta kan eventuellt leda till 
exkludering. Det är precis detta som Sandberg et al. (2010) påvisar i sin studie om 
stödinsatser.  
Vi anser att det gäller att ha en god balans mellan inkludering och de individuella 
stödinsatserna för inget behöver utesluta det andra.  
 
Förskollärarna arbetar med teckenstöd, bildstöd och Time timer för att tydliggöra 
pedagogiken som används i arbetet med barn som är i behov av extra anpassningar 
och särskilt stöd (Funktionsverket, u.á; Gerland & Aspeflo, 2015; Krafft Helgesson, 
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2014). Inom den tydliggörande pedagogiken får barnet en möjlighet att uppleva 
Känsla av sammanhang (KASAM) när de själva kan sättas in i ett konkret och adekvat 
sammanhang (M. Lindqvist, 2017; Skolverket, 2017). Men vi kan även se med kritiska 
ögon när det gäller användandet av bildstöd. Bildstödet kan upplevas som ett 
stressmoment då barnet kan fokusera mer på bilderna än på den aktivitet som ska 
ske. Detta kan leda till att barnet inte kommer igång med den planerade aktiviteten 
och istället låser fast sig i att tänka på vilka aktiviteter som kommer efteråt. Trots 
denna kritiska tanke vill vi lyfta fram alla tre stödinsatser som mycket positiva 
arbetsverktyg i arbetet med barn som är i behov av särskilt stöd. 

5.3 Slutsats 

Denna studie har visat oss att den forskning som lyfts fram i studiens 
forskningsbakgrund, verkligen synliggörs och används i det praktiska arbetet på 
förskolorna i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Detta gör att vi kan se 
att verksamheten försöker arbeta med att vara forskningsanknuten. 
 
Slutsatsen av denna studie är att förskollärares förhållningssätt innebär att de har ett 
positivt förhållningssätt till specialpedagogik och att det är en viktig del i arbetet som 
förskollärare. Förskolorna arbetar utifrån en inkluderande pedagogik där barnet som 
är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd blir en naturlig del i den ordinarie 
verksamheten. Förskollärarna ser miljön som ett hinder i arbetet med extra 
anpassningar och särskilt stöd. Förskollärarna är eniga om att det skulle behövas mer 
utrymme i våra förskolor, men de är ändå duktiga på att ordna en god verksamhet 
trots stora barngrupper och i vissa fall dåligt anpassade lokaler.  
Förskollärarna efterfrågar mer kompetens inom det specialpedagogiska området för 
att kunna möta de barn som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd på ett 
bra sätt i enlighet med de intentioner som är framskrivet i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016) inom området.  
De stödfunktioner som förskollärarna använder sig av i arbetet med extra 
anpassningar och särskilt stöd är elevhälsan, barnhabiliteringen, handledning, 
nätverksträffar samt systematisk kartläggning av barn som är i behov av särskilt stöd. 
Elevhälsan ses som ett värdefullt stöd, de erbjuder vägledning och en del 
kompetensutvecklande möjligheter, samtidigt kan vi se att förskollärarna upplever att 
elevhälsan har alldeles för lång handläggningstid innan förskolan får den hjälp de 
behöver.  
De stödinsatser som förskollärarna använder sig av i arbetet med extra anpassningar 
och särskilt stöd är inkluderande pedagogik, teckenstöd, bildstöd och Time timer.  
Slutligen vill vi lyfta fram en utsaga som en förskollärare uttryckt i en av intervjuerna:  
 
“Inget barn ska få gå hem och känna att de har misslyckats, utan alla barn ska få 
känna känslan av att lyckas”   
 
Denna utsaga har sedan dess funnits med oss under processen av detta arbete. Vi 
känner att denna utsaga kommer att finnas med oss under hela vår yrkesverksamma 
tid som förskollärare. Vi som arbetar inom förskolan ska alltid sätta barnet i det 
främsta rummet därför vill vi påvisa att det är viktigt att ha ett förhållningssätt som 
utgår från barnets bästa.  
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5.4 Studiens relevans för förskolläraryrket 

Barn som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd finns på alla våra 
förskolor. Vi som arbetar inom förskolan ska anpassa vår verksamhet utifrån den 
forskning och de beprövade erfarenheter som finns. Vi ska även anpassa 
verksamheten till alla barn, därför behöver vi ha god kunskap och kännedom om det 
specialpedagogiska området som ligger till grund för arbetet med extra anpassningar 
och särskilt stöd. Som vi nämnde inledningsvis är vår vision med denna studie att 
den kan fungera som en inspirationskälla för förskolepersonal i arbetet med extra 
anpassningar för barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan. Detta genom att vi 
samlar in, analyserar och presenterar förskollärares olika erfarenheter och 
upplevelser samtidigt som vi också lyfter fram utvalda delar av aktuell forskning 
inom området. Utifrån denna studie kan vi se att vår egen kompetens har utvecklats 
till en djupare och bredare kunskap inom förskolans arbete med extra anpassningar 
och särskilt stöd. Den ovannämnda förskollärarens utsaga i slutsatsen, kommer vi att 
bära med oss i vår framtida yrkesroll som förskollärare. 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Under vår studies gång har vi funderat på hur denna studie skulle kunna utvecklas 
och kunna genomföras i ett större perspektiv. Studien skulle kunna genomföras i 
olika kommuner som angränsar till varandra. Studien skulle innebära en 
kartläggning av hur förskolor förhåller sig till arbetet med extra anpassningar och 
särskilt stöd. I denna studie skulle metodvalet kunna kombineras med både 
kvalitativa intervjuer och observationer. Genom observationer skulle det kunna 
synliggöras hur förskollärare arbetar i det praktiska arbetet med extra anpassningar 
och särskilt stöd i förskolan. Resultatet av detta skulle kunna innebära att synliggöra 
likheter och skillnader i hur förskolor arbetar med extra anpassningar och särskilt 
stöd.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 Vilken befattning har du? 
      

 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
 
 

 Ingick det specialpedagogik i din utbildning? 
 
 

 Har du gått någon fortbildning inom det specialpedagogiska området? 
Tycker du att du har tillräcklig kompetens för att kunna möta upp och hantera 
barn som är i behov av särskilt stöd på ett tillfredsställande sätt?  

 
 

 Hur ser du på möjligheterna till anpassning när det gäller extra anpassningar 
för barn som är i behov av särskilt stöd?  
Tycker du att extra anpassningar är viktiga? 

 
 

 Vad finns det för extra anpassningar att tillgå i din förskoleverksamhet?  
Vilka erfarenheter har du? 

 
 

 Vilka möjligheter och hinder ser du i arbetet med extra anpassningar för barn 
som är i behov av särskilt stöd?  

 
 

 Hur hanteras arbetet med extra anpassningar för barn som är i behov av 
särskilt stöd? 
Vem tar ansvar för vad?  
Vad är lätt eller svårt i det arbetet och varför?  
Be informanten om konkreta exempel och beskriva arbetet och behoven. 

 
 

 Hur ser du på förskollärarnas behov att kunna få stöd när det gäller extra 
anpassning för barn som är i behov av särskilt stöd? 

 
 

 Hur ser du på dina egna kunskaper för att ge stöd och anpassning till barn som 
är i behov av särskilt stöd? 

 
 

 Har du varit med om tillfällen i förskolan då du skulle ha behövt stöd för att 
kunna hantera barn som är i behov av särskilt stöd? 
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 Vad är lätt och vad är svårt i mötet med barn som är i behov av särskilt stöd? 
 
 

 Har du något du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga 2 - Missivbrev 
 

Information om en undersökning om förskollärares förhållningssätt till extra 
anpassningar och särskilt stöd för barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Hej, 
Vi är två förskollärarstudenter som heter Linda Lind och Lisette Olander nu läser vi 
sista terminen på förskollärarprogramet vid Mälardalens högskola. Vi ska nu skriva 
vårt självständiga arbete där vi kommer genomföra en studie om förskollärares 
förhållningssätt till extra anpassningar och särskilt stöd för barn som är i behov av 
särskilt stöd i förskolan, samt synliggöra vilka stödinsatser förskollärare använder sig 
av i arbetet med barn som är i behov av särskilt stöd.  
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod och då kommer vi att 
genomföra enskilda intervjuer med förskollärare. Syftet med dessa intervjuer är att ni 
som förskollärare ska bidra med era kunskaper och erfarenheter till vår studie. Varje 
intervju beräknas ta cirka 30 minuter och vid godkännande kommer intervjuerna 
spelas in för möjligheter att ha ett mer aktivt samtal vid intervjun. De som kommer ta 
del av ljudinspelningen är vi två studenter, vår handledare och examinatorn.  
Undersökningen kommer följa alla etiska regler som finns för forskning och därmed 
kommer ingen personal eller barn nämnas vid namn eller på något annat sätt kunna 
identifieras. Förskolans namn, i vilken kommun eller område förskolan ligger i 
kommer också att förbli konfidentiellt. Deltagande i studien är frivillig och du kan 
närsomhelst välja att inte längre delta trots ett tidigare beslut. 
 
Studien kommer att i sin slutversion presenteras i form av ett examensarbete vid 
Mälardalens högskola och då läggas ut på databasen Diva. Det är då möjligt att som 
deltagare i undersökningen ta del av det färdiga resultatet.  
 
Om du har några frågor eller funderingar så får du mer än gärna kontakta oss! 
 
 
Student: Linda Lind                                                      Student: Lisette Olander 
 
                                                          
Handledare: Lena Bäckström    
 
 
Med vänliga hälsningar Linda Lind och Lisette Olander 
 


