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Studiens syfte är att undersöka hur barn i behov av särskilt stöd prioriteras i 
förskolan. Vi har utgått ifrån en kvalitativ studie där vi genomfört åtta 
semistrukturerade intervjuer med verksamma inom olika besluts- och 
verksamhetsnivåer i förskolans verksamhet. Vårt teoretiska perspektiv utgår ifrån 
aktivitetsteorin. Det mest framträdande i resultatet är att prioriteringar kring barn i 
behov av särskilt stöd ser olika ut i olika förskolor och ekonomin visar sig vara en 
bidragande faktor till detta. Studiens slutsats är att många barn i dagens förskola inte 
får det stöd de är i behov av. Ansvaren läggs över på förskolepersonalen som måste 
finna lösningar för att anpassa verksamheten så att den tillgodoser alla barns behov.  

                                                                                                                                                     
Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, anpassningar, förhållningssätt, personliga 
resurser, tilläggsbelopp   
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1 Inledning 

Barn i behov av särskilt stöd har rätt till en plats i förskolan och rätt till särskilt stöd 
men trots att det står i skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) att barn i behov 
av särskilt stöd ska ges det stöd de är i behov av och att de ska ges den omsorg som 
behovet kräver är det inte alla kommuner som lever upp till detta. Andelen barn i 
behov av särskilt stöd tenderar att öka, främst i storstäderna, och ansvariga menar att 
insatserna ofta inte är tillräckliga (Björck-Åkesson, 2014).  
 
Engdahl & Ärlemalm- Hagsér (2015) slår fast att de ekonomiska ramarna ska vara 
likvärdiga för alla förskolor och att det är varje kommun som bär ansvaret för 
resursfördelningen. Författarna hävdar även att fördelningen av resurser är av 
betydelse för att skapa en jämlik förskola med hög kvalitet.   

Denna studie handlar om hur verksamma inom förskoleverksamhet på olika besluts- 
och verksamhetsnivå hanterar frågor om barn i behov av särskilt stöd. Lutz (2013) 
förklarar att det finns en otydlighet kring definitionen av begreppet barn i behov av 
särskilt stöd och att det är svårt att avgöra vilka barn som ingår i begreppet. I denna 
kvalitativa studie har vi valt att genom intervjuer med tre förskolechefer, två 
förskollärare, en specialpedagog, en personlig resurs och en nämndpolitiker forska 
kring detta, enligt oss, högaktuella ämne. Vi vill fördjupa vår förståelse för 
respondenternas definition av- och hur de hanterar frågor gällande barn i behov av 
särskilt stöd och när de upplever att ett barn behöver extra stöd. Respondenternas 
svar resulterade i att vi fick en inblick i hur de olika yrkesprofessionerna uppfattar 
och definierar barn i behov av särskilt stöd. Då beslut kring vilket stöd barn ska ges 
tas på olika besluts- och verksamhetsnivå är det för oss intressant att synliggöra om 
det finns skillnader i deras uppfattningar kring vad ett barn i behov av särskilt stöd 
är. Vår uppfattning är att beslutfattarnas personliga kunskaper, erfarenheter och 
uppfattningar kan vara bakomliggande orsaker till de beslut som tas angående barn i 
behov av särskilt stöd.  

Ett av förskolans uppdrag är att:  
Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 
mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” (Skolverket, 2016 s. 5).  

Eftersom att alla barn är unika anser vi att detta läroplansmål bör eftersträvas. Dock 
har vi uppmärksammat att det finns barn i förskolan som inte får det stöd de är i 
behov av. Vi har därför i vår studie valt att ta reda på hur barn i behov av särskilt stöd 
i förskolan prioriteras på olika besluts- och verksamhetsnivå. Vi har uppmärksammat 
under våra verksamhetsförlagda utbildningar att våra övningsförskolor prioriterar 
barn i behov av särskilt stöd olika. Eftersom att våra övningsförskolor ligger inom 
samma kommun vill vi ta reda på varför prioriteringarna ser olika ut och vad det 
beror på. Vi har hört under våra verksamhetsförlagda utbildningar genom 
diskussioner mellan verksamma inom förskolan att problemen skylls på varandra på 
olika besluts- och verksamhetsnivå och att uppfattningen är att det råder 
meningsskiljaktigheter om vem som bär ansvaret. Trots att vår uppfattning är att 
förskolechefer strävar efter att ta på sig ansvaret så visar vår studie att ansvaret oftast 
i slutändan läggs på förskolepersonalen som måste finna lösningar för att anpassa 
verksamheten.  
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Enligt Björck-Åkesson (2014) är lärande, lek, engagemang, samspel och delaktighet 
viktiga ledstjärnor i förskolans verksamhet och en av riktlinjerna i läroplanen för 
förskolan beskriver att förskolan ska tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där alla 
barn inkluderas (Skolverket,2016). Vår uppfattning är att med rätt förutsättningar 
kan metoder, strategier och arbetssätt tillämpas för att kunna anpassa verksamheten 
och inkludera alla barn.  

Det är inte barnet som är problemet! Det av största vikt att lyfta fram att det inte är 
barnet som är i behov av särskilt stöd som är problemet utan det är 
omständigheterna runt omkring barnet som skapar problem och det är angeläget att 
undersöka närmare.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskaper om hur verksamma inom 
förskoleverksamhet på olika besluts- och verksamhetsnivå hanterar frågor om barn i 
behov av särskilt stöd.  

Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfrågor:  

1. Hur prioriteras barn i behov av särskilt stöd på olika besluts- och 
verksamhetsnivåer?  

2. Hur anpassas verksamheten för barn i behov av särskilt stöd i förskolans 
verksamhet?  

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition har strukturerats enligt följande kapitel: Bakgrund -  här 
redogör vi för tidigare forskning och relevant teori. Kapitlet innefattar även 
litteratursökning som förklarar hur vi gått tillväga när vi sökt avhandlingar och 
vetenskapliga artiklar till vår studie. Därefter tas definitioner av begrepp upp för att 
tydliggöra läsningen. Teoretiskt perspektiv – i detta kapitel presenteras 
aktivitetsteorin som vi utgått ifrån i vår studie. Metod – här redogör vi för vår metod 
som innefattar metodval, urval, genomförande, datasortering, tolkning och etiska 
principer. Resultat – detta kapitel innehåller empiri, tolkning och 
resultatsammanfattning. Diskussion – i detta sista kapitel redogör vi för 
resultatdiskussion, slutsatser, metoddiskussion, studiens pålitlighet och trovärdighet, 
studiens betydelse för förskollärarprofessionen och fortsatt forskning.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel redogör vi för litteratur vald utifrån studiens relevans. Här beskriver vi 
litteraturvalsprocessen, vi definierar problematiska termer och skriver fram ett 
teoretiskt ramverk som är giltigt för ämnet. Dessutom refererar vi valda delar av 
förskolans styrdokument.  

2.1 Litteratursökning 

Vi genomförde vår litteratursökning i databaserna ERIC (Proquest) och SwePub för 
att finna vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Vi använde oss av sökord på både 
svenska och engelska och de sökord som användes var exempelvis särskilt stöd, 
förskola, children with special needs, special education in preschool. Vi använde även 
samma sökord fast på svenska. Genom att vi läste igenom abstract kunde vi välja ut 
den litteratur som var mest relevant för vår studie.  

2.2 Definitioner av begrepp 

I detta avsnitt redogör vi kortfattat för de bärande begrepp vi anser är relevanta och 
som återkommer i studiens olika delar. Vår målsättning är att förtydliga vår tolkning 
av dessa begrepp för att du som läsare ska få en större förståelse för studiens 
innehåll.  

Barn i behov av särskilt stöd: ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling” (Utbildningsdepartementet, 2010). Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2015) förklarar att barns behov av särskilt stöd alltid är 
situationsbundet och inte en egenskap hos barnet. Det stöd barnet är i behov av är 
relaterat till vad som händer i mötet mellan barnet, den miljö och de människor som 
finns samt även till de aktiviteter som äger rum i verksamheten.  

Anpassningar: Med anpassningar menar vi att förskolepersonal genom olika 
metoder, strategier och arbetssätt ska finna lösningar i verksamheten som gynnar och 
tillgodoser varje barns behov och Sandberg, Norling och Lillvist (2009) förklarar att 
anpassningar bör ske i både den fysiska och sociala miljön.  

Förhållningssätt: Handlar om att vi som vuxna ska vara bra förebilder för barnen 
och lyfta fram och synliggöra den värdegrund som läroplan för förskolan ger uttryck 
för och som handlar om allas lika värde oavsett bakgrund. Förhållningssätt handlar 
även om att vi vuxna ska påverka barns förståelse och respekt för de rättigheter och 
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2016).  

Ett förhållningssätt handlar enligt oss om det synsätt människor har i mötet med 
andra människor. Vi anser att ett bra förhållningssätt i mötet med barn handlar om 
att ha en bra barnsyn och se till varje barns intresse, behov och förutsättningar.  

Personlig resurs: När ett barn behöver extra stöd för att klara vardagen i förskolan 
kan en extra person sättas in för att stötta barnet genom att exempelvis tydliggöra 
instruktioner, finnas nära barnet och vara lyhörd för barnets behov. En personlig 
resurs behöver vara en person som kan behålla lugnet, se till barnets bästa och ha 
förmåga att på ett tydligt sätt kommunicera med barnet (Sandberg, Norling och 
Lillvist, 2009).  
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Tilläggsbelopp: Ett tilläggsbelopp kan förklaras som ett extra ekonomiskt bidrag för 
barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd i förskolan. Tilläggsbeloppet ska 
vara individuellt bestämt utifrån barnens behov. Ansökan om tilläggsbelopp kan 
göras för barn som kräver extra ordinära stödinsatser och som är folkbokförda i 
kommunen (Eskilstuna kommun, barn och utbildningsförvaltningen, 2018).  

Beslutsnivå: Med begreppet beslutsnivå avser vi yrkesverksamma som fattar beslut 
som rör förskolans verksamhet och i vår studie innefattar det politikern och 
förskolecheferna.   

Verksamhetsnivå: Med verksamhetsnivå avser vi yrkesverksamma inom förskolans 
verksamhet och i vår studie innefattar det förskollärarna, specialpedagogen och den 
personliga resursen. Detta begrepp kan även innefatta förskolecheferna.  

2.3 Tidigare forskning och annan relevant litteratur 

I detta avsnitt tar vi upp vad forskningen säger om vårt valda ämne och som är 
relevant för vår undersökning.  

2.3.1 Definition av barn i behov av särskilt stöd 
 
Barn som är i behov av särskilt stöd är de barn som har svårigheter att tillsammans 
med andra delta i pedagogiska aktiviteter eller har svårt att förstå de krav som ställs i 
specifika situationer (Olsson, 2016). Det är svårt att avgöra vilka barn som ingår i 
kategorin barn i behov av särskilt stöd eftersom det finns en otydlighet kring 
begreppets ramar (Lutz 2013).  

Det är barnet som står i centrum i förskolan och möter en verksamhet som ställer 
specifika krav, förhoppningar och förväntningar på barnet. Blicken är riktad på 
barnet och det individuella barnets olika beteenden, kunskaper, och sätt att vara och 
göra. Stor makt ligger i en betraktares ögon. Förskolan är en institution i samhället 
som har makten att definiera vem som ska komma att betraktas som speciell och att 
det speciella skapas i relation med förskolans förväntningar, förhoppningar, 
föreställningar och krav (Palla, 2011). Utbildningsdepartementet (2004/05:11) 
uttryckte under 2000-talet att det är det pedagogiska arbetet i förskolans verksamhet 
som ska utvärderas och inte det individuella barnets prestationer (Sandberg & 
Norling, 2014). 

Enligt forskning har det visat sig att vart fjärde barn i förskolan inte mår bra och har 
emotionella, psykiska/fysiska och/eller sociala problem. Personal i förskolan 
rapporterar om att allt yngre barn mår dåligt idag, jämfört med tidigare decennier. 
Flertalet förskolepersonal framför att det behövs mer resurser i förskolan för att 
kunna stödja barn i behov av särskilt och stöd och för att kunna ge dem bästa möjliga 
förutsättningar för att utvecklas (Renblad & Brodin, 2014). 
 
Människors identitet konstrueras på olika vis i olika kontexter och i sociala möten 
med andra individer. Förskolebarnet är inte något som är utan skapas i mötet med 
omgivningen. Något som uppfattas som positivt i en situation kan bli ett problem i en 
annan eftersom normalitet konstrueras utifrån kontext och situation (Palla, 2011). 

Varje barn vi möter är unikt, därför är det viktigt att vara medveten om att vi aldrig 
kan få tillräckligt med förståelse eller kunskap för de barn vi möter, hur lång 
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erfarenhet vi än har. I mötet med barn i behov av särskilt stöd är kunskap, 
förhållningssätt, förståelse och bemötande extra viktigt (Gerland & Aspeflo, 2015). 
Sandberg, Norling och Lillvist (2009) styrker detta då de menar att hur 
förskolepersonalen hanterar anpassningar för barn i behov av särskilt stöd har en 
betydande roll. Eftersom vi alla är olika och har olika förutsättningar för lärande 
behöver förskolepersonal både tolerans för och kunskap om detta (Wetso, 2006). 
 
Barn behöver mycket stöd och positiv respons från vuxna och vilken attityd de vuxna 
har påverkar barnen. Det är viktigt att förskolepersonalen ger en positiv återkoppling 
till barn som behöver särskilt stöd och positiv uppmuntran stärker dessutom barnets 
självkänsla. Förskolepersonal bör lägga fokus på barnets positiva egenskaper och inte 
på de negativa, den inställningen är viktig i mötet med barnen  
(Sandberg, Norling & Lillvist, 2009).  
 
2.3.2 Anpassningar i verksamheten 

Lutz (2013) förklarar att insatser beskriver de anpassningar som kan göras av den 
pedagogiska praktiken för att möta barns olikheter.  
 
Barn bör få möjlighet till stödinsatser så fort som möjligt och så tidigt som möjligt 
(Palla, 2011). Wetso (2014) ställer sig frågan om tidiga specialpedagogiska insatser 
kan påverka individens möjligheter till lärande och utveckling. Forskning visar att 
frågan uppfattas olika av olika professioner inom förskolan. Dessa olika 
uppfattningar skapar obalans i systemet vilket kan leda till att insatser inte påbörjas, 
skjuts upp eller utformas så att det inte ger positiva effekter för barn och arbetslag. 
De pedagogiska vägval vi gör kan få stora konsekvenser på både kort och lång sikt för 
enskilda individer (Wetso, 2014). 
 
Förskolepersonal är överens om att den fysiska miljön och den sociala omgivningen 
påverkar barnen i deras utveckling (Renblad & Brodin, 2014). Det är i mötet mellan 
individer och miljö som svårigheter alstras (Lutz, 2013). Miljön kan skapa problem 
och bli ett hinder, därför bör fokus ligga på att skapa en miljö som kan ge det stöd 
som behövs för att barnet ska integreras med andra och för att kunna fungera i den 
dagliga verksamheten (Sandberg & Norling, 2014). Förskolans fysiska och sociala 
miljö bör anpassas efter varje barns olika behov och förskolorna bör tillhandahålla 
nödvändiga anpassningar för att tillgodose behoven hos varje barn (Sandberg, 
Norling & Lillvist, 2009).  
 
Förskolepersonal ska, i så stor utsträckning det är möjligt, skapa en inkluderande 
miljö som bidrar till utveckling och lärande. Förskolans styrdokument förespråkar att 
verksamheten ska finna öppningar och sambandsfaktorer för att skapa en miljö som 
tillgodoser varje barns behov (Wetso, 2006). 
 
Det finns två sätt att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Det ena handlar om 
hur förskolepersonal fördelar ansvaret mellan varandra och vilket förhållningssätt de 
har, det andra handlar om att sätta in en personlig resurs. Både barn och personal 
kan få professionellt stöd i detta genom att ta hjälp av en specialpedagog (Sandberg & 
Norling, 2014). Att det finns professionellt stöd att tillgå när personalens egna 
kunskaper inte räcker till är viktigt för att alla barn ska kunna ges det stöd de är i 
behov av (Björck-Åkesson, 2014).  Beroende på vilket stöd det enskilda barnet 
behöver är vårdnadshavares samtycke viktigt (Lutz, 2013). Ett samarbete med 
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vårdnadshavare är även viktigt då det inger trygghet när förskolepersonal och 
vårdnadshavare kan fatta gemensamma beslut, komma överens och ha en gemensam 
plan för barnet. Att dessa gemensamma beslut sedan genomförs är av stor betydelse 
för att vårdnadshavarna ska känna tillit till förskolepersonalens intresse och 
engagemang (Ottosson, 2014). 
 
Behovet av specialpedagoger och deras kompetens ökar kontinuerligt och deras 
främsta uppgift är att agera bollplank, rådgivare, handledare och skapa 
handlingsplaner i samarbete med vårdnadshavare (Renblad & Brodin, 2014). 
Förskolepersonal som har haft stöd av en specialpedagog upplever att det har 
utvecklat deras arbetssätt och att de har erfarenhet av att det även har fungerat bättre 
för barnet när de fått stöd utifrån (Sandberg, Norling & Lillvist, 2009) Det 
specialpedagogiska området ses som mer omfattande än att det endast rör de barn 
som är i behov av särskilt stöd. Inom området studeras frågor i relation till 
förebyggande arbete för att barn inte ska “bli” i behov av särskilt stöd (Olsson, 2016). 
 
Personliga resurser ska finnas där för barnet som behöver extra stöd i vardagen i 
förskolan, exempelvis ge barnet extra tid när det behövs, tydliggöra instruktioner, 
vara närvarande och lyhörd samt stötta barnen i konflikthantering. En viktig 
egenskap hos personliga resurser är att ha förmågan att vara tydlig i sitt 
kommunicerande med barnen. Grundläggande arbetsmetoder hos personliga 
resurser till barn i behov av särskilt stöd handlar om att arbeta nära barnet och att se 
till barnets bästa samt behålla lugnet. Den personliga resursens arbete med barn i 
behov av särskilt stöd kan se olika ut. På vissa förskolor delar arbetslaget på ansvaret 
kring barnet som är i behov av särskilt stöd och den personliga resursen blir som ett 
extra stöd för hela arbetslaget och barngruppen. På andra förskolor sätts en personlig 
resurs in åt det enskilda barnet (Sandberg, Norling & Lillvist, 2009). 
 
2.3.3 Verksamhetsperspektiv 

 
Idag är förskolan första steget i utbildningssystemet, styrd av ett politiskt samhällsuppdrag 
som är lika för alla förskolor i landet. Det innebär att det är politiker som till stor del sätter 
både ekonomiska och innehållsliga ramar för verksamheten. Förskolan är målstyrd, och det är 
upp till varje huvudman och enhet att utveckla en förskola som följer de styrdokument och 
riktlinjer som finns. (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2015 s. 37). 

 
Förskolans styrning utgörs av förskolenivå, kommunnivå och statlig nivå (Engdahl & 
Ärlemalm- Hagsér, 2015).  
 
På förskolenivå ansvarar förskolechefen i samarbete med övrig förskolepersonal för 
att verksamheten följer lagar, allmänna råd, läroplan och centrala och lokala 
bestämmelser. Detta innebär att det är varje förskola som fattar avgörande beslut om 
hur verksamheten ska struktureras (Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 2015).  
 
På kommunnivå styr kommunfullmäktige om beslut om ekonomiska ramar och om 
verksamhetens organisation och utbyggnad. Under året är det en politisk nämnd, 
exempelvis barn och utbildningsnämnd eller kommunal förvaltning som leder 
arbetet. De ekonomiska ramarna ska vara likvärdiga för både fristående och 
kommunala förskolor. Varje kommun ansvarar för sitt egna resursfördelningssystem, 
exempelvis i form av en förskolepeng per barn. Barn och utbildningsnämnden ska ta 
hänsyn till de olika behov och förutsättningar som barnen har (Engdahl & Ärlemalm- 
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Hagsér, 2015). I Allmänna råd med kommentarer om förskolan (Skolverket, 2013) 
beskrivs att huvudmännen ansvarar för att ha en fungerande modell som tar hänsyn 
för resursfördelning och för de behov och lokala förutsättningar som finns i olika 
förskoleenheter. Hur resursfördelningen används och fördelas har betydelse för en 
jämlik förskola med hög kvalitet (Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 2015).       
 
På statlig nivå antogs en ny skollag (2010:800) i riksdagen som började gälla från 1 
juli 2011. Av regeringen har en läroplan för förskolan fastställts vilken alla som 
arbetar inom förskolan ska följa (Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 2015).        

2.3.4 Ansvarsområden och ekonomins påverkan 

Förskolechefer har ett övergripande ansvar för sin enhets organisation och hur det 
pedagogiska arbetet struktureras, vilket bland annat innefattar ansvaret för 
organisationen av arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Lutz, 2013). När det 
handlar om specialpedagogiska insatser får målen inte vara för spretiga. När många 
professioner är inblandade finns en sådan risk som kan leda till att orealistiska 
förväntningar uppstår som blir svåra att hantera. Alla inblandade behöver ha vetskap 
om hur insatserna genomförs konkret och hur de verkar, ett helhetsgrepp behöver 
tas, det vill säga hur svarar barnet, arbetslaget, kamraterna, förskolan och 
vårdnadshavarna på insatserna (Wetso, 2014). Det krävs att de vuxna som barnen är 
beroende av i sin vardag integrerar för att barnen ska känna trygghet och tillit för att 
på så sätt kunna ges förutsättningar för en miljö med goda möjligheter som främjar 
deras utveckling (Ottosson, 2014). 

De ekonomiska ramarna som sätts för förskolans verksamhet styr antalet barn per 
förskolepersonal men också hur mycket pedagogiskt material varje barn får tillgång 
till. Ekonomiska nedskärningar i offentlig sektor kan medföra att ansvaret för att ta 
tillvara barns rättigheter flyttas från det offentliga till den privata sfären, vilket kan 
bli problematiskt (Lutz, 2013). 
 
Det finns alldeles för lite forskning och dokumentation kring vilka metoder som 
tillämpas i förskolan. Förskolepersonal saknar utbildning och tid till att reflektera, 
diskutera och dokumentera olika metoder som används, speciellt gällande barn i 
behov av särskilt stöd. Genom olika studier beskrivs att brist på handlings och 
kompetensutveckling samt tidsbrist setts som ett hinder i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet i förskolan (Sandberg och Norling, 2014). För att kunna forma och 
omforma verksamheten på ett sätt som gör vardagen i förskolan intressant, 
utvecklande, stimulerande, meningsfull och rolig för varje barn krävs det att 
förskolepersonal är uppmärksam på- och dokumenterar relationer mellan det som 
sker runt omkring barnet. Genom detta kan barnets behov, erfarenheter, frågor och 
engagemang tas på allvar (Skolverket, 2012).    
 
För att garantera en bra kvalitet i förskolan är handledning och kontinuerlig 
fortbildning viktigt och ger även ett indirekt stöd till barn, speciellt barn i behov av 
särskilt stöd. Inom den svenska förskolan är fortbildning dock en bristvara och att 
skapa möjligheter för att ge förskolepersonalen rätt verktyg för att utvecklas i sitt 
arbete är en utmaning för varje kommun. Det råder även brist på både kunskap och 
förankring i teori och praktik vilket är en förutsättning för att göra ett bra ingripande 
för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. För att få en förståelse för sin 
yrkesprofession och utveckla den är det viktigt att analysera och kritiskt granska sina 
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egna handlingar samt reflektera med annan förskolepersonal om sin utbildning och 
praktik för att på så sätt kunna föra samman teori och praktik (Sandberg & Norling, 
2014). 
 
Genom att se på den utveckling som har skett i förskolan under den senaste 30-
årsperioden märks det tydligt att verksamheten har fått utökat ansvar på varje enhet. 
En risk med denna utveckling är att kontextuella skillnader kan komma att påverka 
bedömningen av det enskilda barnet. Det finns en medvetenhet hos förskolepersonal 
att förutsättningarna och ramarna för verksamheten har stor betydelse för de 
avvägningar som görs, trots att det är det enskilda barnets behov som ska ligga till 
grund för när olika former av insatser ska sättas in (Lutz, 2013). 

2.4 Förskolans styrdokument  

I detta avsnitt redogör vi för förskolans styrdokument med utgångspunkt ifrån barn i 
behov av särskilt stöd. Vi utgår från förskolans läroplan (skolverket, 2016) och 
skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010).  

2.4.1 Läroplan för förskolan 98/16 
 
Ett grundläggande värde för förskolan är att främja alla barns lärande och utveckling 
samt lust att lära. I förskolan ska inget barn utsättas för diskriminering oavsett 
förutsättningar och bakgrund. Det enskilda barnets välbefinnande, utveckling och 
trygghet ska präglas av omsorg vilket innebär att hänsyn ska tas till barnens olika 
behov och förutsättningar. Detta medför att verksamheten inte kan utformas 
likvärdigt överallt eller att förskolans resurser ska fördelas lika.  
 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 
mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2016 s. 5). 

 
Personalens samspel med vårdnadshavare är viktigt för att få ett positivt stöd för 
barn med svårigheter. Varje individ har rätt att få uppleva sig själv som en tillgång i 
gruppen.  
  
2.4.2 Skollagen 
 
Kap. 8. Förskolan. 
 
Enligt 2 § i skollagen ska förskolan stimulera barns lärande och utveckling samt 
erbjuda varje enskild individ en trygg omsorg. För att bilda en helhetssyn på barnet 
ska verksamheten utgå ifrån barnets behov vilket omfattar omsorg, lärande och 
utveckling. 
 
Under 8 § står det att huvudmannen ska ansvara för att barngrupperna har en 
lämplig storlek och sammansättning samt att barnen ska erbjudas en god miljö. 
 
9 § ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. 

 
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller 
på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att 
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barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen 
av de särskilda stödinsatserna (Utbildningsdepartementet, 2010). 

3 Teoretiskt perspektiv 

Vi har i vår studie valt att utgå från aktivitetsteorin, även kallad verksamhetsteori, 
som har sitt ursprung i Vygotskijs teori om att ta vara på den potentiella 
utvecklingszonen hos människor. Teorin handlar om att olika behov ligger bakom 
och styr människors handlingar samt att den kan användas för att både analysera ett 
datamaterial och för att skriva fram en process. Vidare kan teorin användas för att 
finna motiv för de handlingar som sker under aktiviteter (Wetso 2014).  
 
Relationen mellan känsla, tanke och aktivitet är en av de mest grundläggande 
aspekterna inom aktivitetsteorin och aktivitetsteorins utgångspunkt är att fysisk 
aktivitet, känsla och tanke inte kan separeras. Det är i samspelet unika möjligheter 
skapas för lärande och utveckling. Aktivitetsteorin kan förklaras som en 
cirkelprocess, genom våra handlingar får vi kunskap och förståelse som i sin tur 
påverkar våra handlingar. Detta är en central del inom aktivitetsteorin och har 
betydelse för hur information och kunskap förs över mellan exempelvis förskolan och 
hemmet (Brodin & Lindstrand, 2008). 
 
Ett ledarskap innefattar att ha kunskap om sitt uppdrag, vara medveten om hur de 
behov som uppkommer bemöts och hur förutsättningar för lärandesituationer 
skapas. Något som påverkar lärarnas handlingar i aktiviteter är förskolechefens syn 
på, engagemang och involvering i planerade aktiviteter vilket också leder till att 
motivationen för att ta sig an nya utmaningar i arbetet påverkas. Förskolans sätt att 
strukturera och organisera arbetet får också indirekt eller direkt konsekvenser för hur 
det enskilda barnet ges möjligheten till att uppnå målen och få ett gynnsamt lärande 
(Wetso, 2014).  

Den ryske psykologen Leontiev har tagit aktivitetsteorin ett steg längre och utvecklat 
den potentiella utvecklingszonen för olika verksamheter, exempelvis hur man kan 
skapa bättre förutsättningar inom förskolan. Det omfattar att se på obalanser i den 
pedagogiska miljön, om verksamheten är anpassad och erbjuder förutsättningar för 
att nå förskolans mål. Inom aktivitetsteorin ställer man sig frågor som: Har 
förskolepersonal rätt förutsättningar i verksamheten? Vilka brister eller behov finns i 
verksamheten? Vilken samverkan finns mellan berörda inom verksamheten, 
exempelvis förskollärare, förskolechefer, specialpedagoger och vårdnadshavare? 
(Wetso, 2014). 
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4 Metod 

”Metod betydde ursprungligen vägen till målet. För att man ska kunna finna målet 
eller visa någon annan väg till målet behöver man veta vad målet är” (Kvale & 
Brinkman, 2009 s. 121).    
 
I detta kapitel redogör vi för vilken vetenskaplig metod vi använt oss utav för att få 
svar på våra forskningsfrågor. Vi har utgått från rubrikerna metodval, urval, 
genomförande, datasortering, tolkning och etiska principer. 
 
4.1 Metodval 

Vår studie utgår från en kvalitativ metod eftersom det är ett relevant metodval i 
relation till studiens syfte, som är att fördjupa kunskaper om hur verksamma inom 
förskoleverksamhet på olika besluts- och verksamhetsnivå hanterar frågor om barn i 
behov av särskilt stöd. Ett kvalitativt tillvägagångssätt med semistrukturerade 
intervjuer är en passande metod för vår datainsamling. En intervjustudie möjliggör 
att ta reda på respondenternas uppfattning, erfarenhet och kunskap inom vårt 
forskningsområde och respondenternas svar blir centrala för studien (Bryman, 2011). 
De frågor vi planerade att ställa var semistrukturerade då vi reserverar oss för 
eventuella följdfrågor för att på så sätt kunna utveckla respondenternas svar 
ytterligare (Bryman, 2011). Kvale och Brinkman (2009) beskriver att ställa följdfrågor 
handlar om att under pågående intervju följa upp respondenternas svar på ett 
flexibelt sätt samt ta hänsyn till forskningsfrågorna i intervjustudien. 
 
4.2 Urval 
 
Då tidsramen för vår studie är begränsad har vi valt att tillämpa ett 
bekvämlighetsurval för att få tag på relevanta och tillgängliga respondenter i vårt 
närområde (Bryman, 2011). Alla tillfrågade respondenter utom en är kända för oss 
sedan tidigare. För att få så utförliga svar som möjligt på våra forskningsfrågor har vi 
valt att intervjua fem olika yrkeskategorier och som har anknytning till förskolan. Då 
vårt syfte är att ta reda på hur verksamma inom förskoleverksamhet på olika besluts- 
och verksamhetsnivå hanterar frågor kring vårt valda ämne har vi valt att intervjua en 
nämndpolitiker som är verksam inom barn och utbildningsförvaltningen, tre 
förskolechefer, två förskollärare, en specialpedagog och en personlig resurs. 
Respondenterna representerar fyra kommunala förskolor inom samma kommun och 
samtliga respondenter förutom nämndpolitikern har många års erfarenheter inom 
förskolans verksamhet. De tre förskolecheferna representerar tre olika förskolor och 
förskollärarna är fördelade på två av dessa förskolor. Två av cheferna är alltså chef åt 
varsin förskollärare. På den ena av dessa förskolor arbetar specialpedagogen och som 
då har en yrkesmässig relation till en av cheferna och till en av förskollärarna. Den 
tredje chefen och den personliga resursen arbetar på den tredje respektive fjärde 
förskolan och har ingen yrkesmässig relation till någon av de andra respondenterna.  

4.3 Genomförande 
 
Samtliga respondenter kontaktades via mail eller telefonkontakt för att boka in tid 
och plats för intervju. Sedan formulerade vi våra intervjufrågor (se bilaga 2) som 
skickades ut innan intervjuerna tillsammans med ett missivbrev (se bilaga 1) för att 
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respondenterna skulle få möjlighet att förbereda sig samt få information om de etiska 
regler som gäller för studien.  
 
Intervjufrågorna formulerades efter de olika respondenternas yrkeskategorier för att 
få svar på våra forskningsfrågor. Frågorna vi ställde var öppna för att respondenten 
ska kunna svara fritt med egna ord. Intervjuerna var även semistrukturerade vilket 
gav utrymme för eventuella följdfrågor (Bryman, 2011). En av de åtta tillfrågade 
respondenterna hade inte möjlighet att ställa upp på en fysisk intervju men kunde 
ställa upp via en mejlintervju. Resterande respondenter har vi träffat och utfört 
intervjuerna med på respektive arbetsplats. Innan vi påbörjade varje fysisk intervju 
frågade vi respondenten om hen läst missivbrevet och informerade muntligt om de 
etiska reglerna (se bilaga 1). Vid varje intervju satt vi i avskilda rum, valda av 
respondenterna, där vi inte blev störda av omgivningen. Vid de fysiska intervjuerna 
godkände samtliga respondenter att vi spelade in intervjun med våra mobiltelefoner. 
Detta gjorde vi för att kunna fokusera på respondenten och samtalet utan att behöva 
anteckna (Bryman, 2011). Fördelen med att spela in intervjuerna anser vi även skapar 
möjligheter att kunna transkribera materialet och bearbeta det på lämpligt sätt. 
Transkriberingarna av intervjuerna gjorde vi var för sig, vi delade upp dem så vi fick 
lika många var. Under samtliga intervjuer var vi båda närvarande och vi ställde 
varannan fråga.    

4.3.1 Datasortering 

Tillsammans skrev vi ut transkriberingarna för att läsa igenom dem flera gånger. 
Sedan markerade vi väsentliga delar med olika färgpennor för att hitta relevanta 
nyckelord och begrepp att bilda teman utifrån. Därefter formulerade vi olika 
kategorier utifrån våra olika temaområden vilka är kopplade till vårt syfte och 
forskningsfrågor (Bryman, 2011). Vårt teoretiska perspektiv har varit vår 
utgångspunkt vid bearbetning av data vilket har resulterat i ett mer rättvist resultat 
som inte präglas av våra egna föreställningar (Kvale och Brinkman, 2009).  
 
4.3.2 Tolkning 

Genom att förstå vår empiri genom ett teoretiskt perspektiv kan vi skapa en distans 
mellan oss själva och empirin, vilket hjälper oss att förhålla oss till empirin på ett 
opartiskt sätt. Med stöd av aktivitetsteorin har vi tolkat, förstått och tilldelat mening 
åt vår empiri. En bärande princip är att våra kategorier är delar av en och samma 
helhet och att denna helhet ska framstå som rimlig, sammanhängande och vara 
allmänt formulerad. Därigenom uppfyller vi sanningskriterierna (Tivenius, 2015). 
Denna tolkning utgör svaren på våra forskningsfrågor.   

4.4 Etiska principer 

I vår studie har vi utgått från Brymans (2011) fyra etiska principer för forskning som 
är konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet, och 
nyttjandekravet. Dessa fyra etiska principer framkommer i det missivbrev (se bilaga 
1) som skickades ut via mail till respondenterna några dagar innan intervjuerna 
genomfördes. I missivbrevet informerades respondenterna om studiens syfte samt att 
all insamlade data enbart kommer användas i denna studie. Det framkommer även i 
missivbrevet att deltagande är frivilligt och att respondenterna kommer vara 
anonyma vilket Vetenskapsrådet (2017) skriver handlar om att utesluta samtligas 
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namn under insamling av material. Detta har vi haft i beaktande då inga namn eller 
andra personliga uppgifter nämns i vår studie. Vi följer även vetenskapsrådets 
uppmaning att radera all data efter studiens slut så att inga obehöriga kan få tillgång 
till materialet. Respondenterna informerades om att studien kommer att publiceras i 
databasen DiVA där de har möjlighet att kunna ta del av den. 

5. Resultat 

I detta kapitel presenterar vi vår empiri som utgörs av fyra kategorier. Sedan tolkar vi 
empirin för att på ett sammanhängande vis besvara våra forskningsfrågor. I 
resultatsammanfattningen sammanfattar vi vårt resultat med det vi tar med oss till 
resultatdiskussionen.  
 
5.1 Empiri 

I detta avsnitt redovisar vi vår empiri som grundas i respondenternas utsagor, vilka 
genererat följande kategorier: Uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd, Hur 
barn i behov av särskilt stöd prioriteras i förskolan, Ekonomiska förutsättningar 
och Anpassningar för barn i behov av särskilt stöd. 

5.1.1 Uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd 
 
På verksamhetsnivå anses ett barn vara i behov av särskilt stöd när barnet inte klarar 
av att delta i förskolans pedagogiska verksamhet. Barnens behov kan se olika ut och 
det kan handla om fysisk, social eller språklig problematik. Ett barn med diagnos är 
ofta i behov av särskilt stöd.  
Den politiska aspekten är att barn inte ska behöva ha en diagnos för att få stöd.  

 
Jag tycker inte att det behövs diagnoser eller formella kriterier som ska vara uppfyllda utan det 
handlar om att se vad barnet behöver (specialpedagog). 

 
Det är en svår och komplex fråga, alla är i behov av särskilt stöd någon gång och mycket kan 
påverkas av profession och miljö (förskolechef 1). 

 
Enligt skollagen har ju alla rätt till det stöd de behöver (förskolechef 3). 

 
Förskolan ska ha hjälp! Alla barn ska ha rätt att nå sina mål utifrån sina egna förutsättningar. 
Tidiga insatser är det bästa. Redan i förskolan är det viktigt med stöd (nämndpolitiker).  

 
En förskolechefs aspekt är minskat stöd vilket medför att de inte längre kan arbeta i 
förebyggande syfte och fånga upp barnen i tid. En förskollärare upplever att det har 
blivit fler barn i behov av särskilt stöd de senaste åren. 
   

5.1.2 Hur barn i behov av särskilt stöd prioriteras i förskolan 
 
Det kan vara svårt att få personlig resurs beviljad trots att vissa barn är i stort behov 
av det. För att barn ska få stöd krävs det oftast att barnet har ett gravt fysiskt 
handikapp eller svårare sjukdom som exempelvis diabetes som gör att barnet inte 
under några omständigheter kan klara av sin vardag i verksamheten.  
På verksamhetsnivå är uppfattningen att det krävs ett medicinskt handikapp eller en 
diagnos för att barnet ska ges möjlighet till tilläggsbelopp.  
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Det är det enda idag som hjälper (förskollärare 2).  
 

En del barn med diagnos är inskrivna på habiliteringen och då kan personalen i 
verksamheten få mycket stöd från habiliteringen. Det är dock lång kö och väntetid. 
Om väntetiden till habiliteringen är lång fördröjs inskrivningen trots att behovet 
finns hos barnet. För att ett barn ska få stöd från habiliteringen krävs det att barnet 
har fått en diagnos genom barnhälsovården som remitterar barnet vidare till 
habiliteringen.  

 
Det är sorgligt för det tar tid innan de blir utredda på grund av bristen av resurser där 
(förskolechef 3).  

 
5.1.3 Ekonomiska förutsättningar   

Förskolor har rätt att söka tilläggsbelopp för att få bidrag till en extra personal. 
Förutsättningarna för att få tilläggsbeloppet beviljat ser olika ut på olika förskolor 
vilket kan få konsekvenser för verksamheten.   
 

Barn har rätt till det stöd de behöver så jag anser inte att det är en ekonomisk fråga. Egentligen 
så är det väl att jag kan hjälpa eller stjälpa. Jag kan påverka hur bra det blir (förskolechef 1).  

 
Tilläggsbelopp eller ej, där jag anser att det behövs sätter jag in en personal. Sen får jag hoppas 
att pengarna räcker (förskolechef 3).   

 
När ett tilläggsbelopp inte beviljas blir det förskolepersonalens skyldighet att finna 
lösningar och anpassningar för att tillgodose barns behov.  

 
Vi får till svar att ni får anpassa verksamheten utifrån det här barnets behov och planera 
verksamheten så att det på något sätt ska gå att genomföra med ett barn med resursbehov i 
gruppen. Men det är svårt. Det blir på bekostnad av de andra barnen som vi får lägga om våran 
verksamhet (förskollärare 2). 

 
Alla verksamma inom förskolans verksamhet har en skollag att förhålla sig till: 

 
Om vi anser att ett behov finns av resurs så tillsätter vi en sådan och söker även tilläggsbelopp. 
Även om vi inte får tilläggsbelopp så är det ändå min skyldighet enligt skollagen att tillsätta en 
resurs när vi upplever att barnet behöver ha det för att fungera i vår verksamhet (förskolechef 
2).  

 
Det är förskolechefen som beslutar om resursfördelning och hur resurser fördelas i 
förskolans verksamhet. Ur en politisk hållning har alla förskolor samma ekonomiska 
förutsättningar och ingen ska bli ekonomiskt annorlunda behandlad. Alla förskolor 
har rätt att söka extra tilläggsbelopp. Kriterierna för att få tilläggsbelopp har gjorts 
om för att underlätta ansökningarna så att fler barn ska ges möjlighet till det stöd de 
behöver. Ur ett verksamhetsperspektiv har det däremot blivit svårare att fylla i 
ansökningsblanketterna. Det är avgörande hur förskolepersonalen formulerar sig för 
om ansökningen ska beviljas eller inte.  

 
Det kommer aldrig bli rättvist. Det är inget bra system! (specialpedagogen).   

 
Ur ett verksamhetsperspektiv har tilläggsbeloppet minskat eftersom det varit svårare 
att få det beviljat senaste året jämfört med tidigare år. Många är missnöjda med hur 
situationen förändrats när det gäller tilläggsbeloppen. Förändringen innebär att det 
är mycket att fylla i och det tar lång tid då även en kartläggning behöver bifogas. 
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Exempelvis kan ett barn som anses vara i behov av särskilt stöd fråntas sin personliga 
resurs sedan kriterierna gjorts om vilket väcker oro bland förskolepersonalen.  

Men barnet är ändå densamma, barnets behov kvarstår. Dock uppfyller barnet inte kriterierna 
längre. Barnet faller utanför ramarna (förskollärare 2). 

 
Ur en politisk aspekt finns det barn som inte får det stöd de behöver. 

 
En del barn faller mellan stolarna. Där har vi mycket mer att göra för att alla ska få det stöd de 
behöver i förskolan (nämndpolitiker).  

 
Ur den politiska aspekten önskas att verksamma inom förskolans verksamhet 
kommer med synpunkter och är ärliga gällande systemet kring tilläggsbelopp så att 
det kan utvärderas och förbättras.  

 
Man kan tycka saker, absolut, men det måste ligga nånting bakom också. Vi politiker sitter inte 
här för att jävlas med folk, vilket en del kan tro ibland (nämndpolitiker).  

 
5.1.4 Anpassningar för barn i behov av särskilt stöd 
 

Om vi märker att det här inte blir bra för barnet måste vi anpassa verksamheten och inte 
problematisera och tänka att det är barnet det är fel på utan att det kan vara många saker som 
gör det besvärligt för barnet. Om man har det tänket och den inställningen är det större chans 
att barnet får det stöd hen behöver (specialpedagogen). 

 
På verksamhetsnivå framgår det att stödet för barn i behov av särskilt stöd påverkas 
av förskolepersonalens erfarenheter och kunskaper. Det framgår även att alla som 
arbetar med barn vill deras bästa men det kan handla om kunskap när barnen inte får 
det stöd de behöver. Förskolans personal behöver olika kompetenser eftersom alla 
barn är olika och har olika behov. Utbildad och erfaren personal har den kunskap 
som fordras, men det är inte alls givet att motsvarande kunskap finns på politisk nivå. 
Behovet av fortbildning är tydligt då det kommer ny forskning och nya rön hela tiden. 
Det är viktigt att vara öppen för nya rön och kunskaper eftersom det behövs för att 
kunna möta barn på rätt sätt, speciellt barn i behov av stöd. På verksamhetsnivå 
anses det vara viktigt med ett kollegialt stöd eftersom det gynnar arbetslaget då 
kunskaper och erfarenheter utbyts med varandra.  
 
Det är förskolans ansvar att anpassa situationer utefter barnens olika behov på bästa 
sätt men om det inte är möjligt så kan barnet behöva en personlig resurs. Det kan bli 
positivt för barnet om det kommer in en extra resurs som har kompetens och 
erfarenhet inom området. På verksamhetsnivå påpekas vikten av att personliga 
resurser har någon form av pedagogisk utbildning. Det är också viktigt med kunskap 
kring det individuella barnets problematik. Brist på personliga resurser gör det svårt 
att hitta kompetent personal till förskolorna: 
  

Många barn får mycket men en del far illa i förskolan för att vi saknar kunskaper och inte vet 
hur vi ska förhålla oss, bemöta eller anpassa. Det som är sorgligt är att vi inte har hur mycket 
utbildad personal som helst, utan vi går på knäna på förskolorna i hela Sverige och det ställer 
ju till det för alla barn, framför allt för de barn som behöver extra stöd (specialpedagog). 

 
Vilket förhållningssätt förskolepersonalen har är avgörande för hur de bemöter barn, 
speciellt barn i behov av särskilt stöd. Personalens lyhördhet och 
observationsförmåga påverkar hur de bäst kan stödja barnet att bli sitt bästa jag.  
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Jag som förskollärare får känna av barnen och anpassa mig själv efter individernas olika behov 
i olika situationer (förskollärare 1).   

 
Allt bemötande mot barn med särskilda behov är ju att behålla lugnet, det är egentligen 
grunden till allting (förskollärare 2). 

 
Om barnet slår bakut så tror vi att det är ett barn med problem. Men sen kanske barnet 
kommer in på en annan avdelning med andra förutsättningar och blir lugnt (förskollärare 2).  

Tillgång till specialpedagog och pedagogikutvecklare i varje förskoleområde är 
önskvärt för att kunna kontaktas vid behov för att stötta arbetslag i deras arbete med 
både hur de kan hjälpa det enskilda barnet och hur de kan förbättra eller förändra 
den fysiska miljön så att den gynnar barnet. Det gäller att förskolepersonalen är 
beredda på att ändra någonting som skiljer sig från nu. Det handlar om att ge rätt 
insatser och arbeta mer i hela arbetslaget och att alla i arbetslaget har ansvar för alla 
barn. Den fysiska miljön påverkar barnen och den behöver därför individanpassas 
efter barnets fysiska behov för att den inte ska bli ett hinder i deras utveckling 

 
På verksamhetsnivå anses miljön påverka barnens olika behov och att alla barn kan 
vara i behov av särskilt stöd under olika delar av dagen beroende på vilken situation 
barnet befinner sig i. Alla behöver inte vara i behov av stöd hela tiden. 
Vårdnadshavarna känner sina barn bäst, därför är det viktigt att involvera dem och 
tillsammans skapa en handlingsplan för barnet.   
 

En del barn kan vara utåtagerande och inte lyssnar men det kan då handla om miljön, att det 
är jättemycket barn, det blir rörigt, stökigt och högljutt (förskollärare 2). 

 
Det är viktigt att strukturera verksamheten på ett bra sätt, exempelvis kan det handla 
om att dela in barnen i mindre grupper. På både besluts- och verksamhetsnivå 
upplevs barngrupperna i förskolorna för stora vilket samtliga är överens om kan få 
negativa konsekvenser, speciellt för barn i behov av särskilt stöd. En åtgärd som 
nämns på verksamhetsnivå är att dela in barnen i mindre grupper i den dagliga 
verksamheten. Alla barn är olika och behöver vara inkluderade, de ska inte vara 
utanför barngruppen och därför behöver det vara färre antal barn i barngrupperna. 
Det blir svårare att anpassa verksamheten med stora barngrupper.  

 
Stora barngrupper gynnar inte barnen! (personlig resurs). 

 
Ur en politisk aspekt beror de stora barngrupperna i förskolan på växande befolkning 
i kommunen och för att för att minska barngrupperna krävs att det byggs fler 
förskolor. Förskolechefer har möjlighet att styra över barngruppernas storlek samt att 
det är förskolechefens ansvar att tillgodose alla barns behov.  
 

5.2 Tolkning 

I det här avsnittet presenteras svaren på våra forskningsfrågor i underavsnitten: Hur 
barn i behov av särskilt stöd prioriteras på olika besluts- och verksamhetsnivå och 
Hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd anpassas.  

Denna tolkning utgår från det teoretiska perspektivet aktivitetsteorin vilken är 
beskriven i kapitel 3.  
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5.2.1 Hur barn i behov av särskilt stöd prioriteras på olika besluts- och 
verksamhetsnivå 

Empirin visar att alla barn är i behov av extra stöd någon gång under sin vistelsetid i 
förskolan samt att alla barns behov ser olika ut. Vilken profession förskolepersonalen 
har kan påverka vilka prioriteringar som görs för att gynna barnens olika behov. Vi 
tolkar detta genom aktivitetsteorin som Wetso (2014) förklarar handlar om att 
människors olika professioner styr deras motiv och behov vilket i sin tur påverkar 
deras handlingar. I vår empiri framkom det att respondenterna har olika kunskaper 
och erfarenheter gällande barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Vår tolkning är att 
detta kan påverka deras prioriteringar och därför leda till att stödet ser olika ut på 
olika förskolor. Utifrån aktivitetsteorin förklarar Wetso (2014) att ledarskap 
innefattar att ha kunskaper om sitt uppdrag, möta olika behov som uppkommer samt 
skapa förutsättningar för lärandesituationer där det pedagogiska arbetet ska uppnå 
ett mål. Författaren menar att möjligheterna till att uppnå målen påverkas av hur 
förskolepersonalen organiserar och strukturerar arbetet i verksamheten.  
 
Det framkommer i empirin att förskolecheferna har en skollag att förhålla sig till och 
i skollagen står det att alla barn har rätt till det stöd de behöver. Vår tolkning är att 
ekonomin ibland upplevs som ett hinder på verksamhetsnivå eftersom att 
tilläggsbelopp oftast inte beviljas trots att behovet finns. Vi tolkar det som att det 
krävs en diagnos eller ett gravt fysiskt handikapp för att barnet ska få beviljat 
tilläggsbelopp och en extra resurs. I empirin framkom det att fördelningen av 
tilläggsbeloppen ser olika ut i olika förskolor inom samma kommun. När vi tolkar det 
ur ett politiskt perspektiv upplever vi det som att alla förskolor har samma 
ekonomiska förutsättningar eftersom alla förskolor har rätt att söka extra 
tilläggsbelopp. I empirin framkommer det att det på verksamhetsnivå är deras 
skyldighet att prioritera barnens olika behov oavsett om de har ekonomiska 
förutsättningar för det eller inte. När prioriteringar görs i verksamheten utan något 
ekonomiskt stöd får det negativa konsekvenser för den övriga barngruppen. 
 
Vår tolkning av politikerns aspekt är att kriterierna för att få beviljat tilläggsbelopp 
förändrats för att underlätta ansökningarna och möjliggöra att fler barn får extra 
stöd. Dock framkom det i empirin på verksamhetsnivå att kriterierna för ansökningar 
om att få beviljat tilläggsbelopp försvårats vilket medfört att fler barn inte får det stöd 
de är i behov av. Detta tolkar vi som att det råder meningsskiljaktigheter för vilka 
konsekvenser förändringarna av kriterierna har medfört.  

5.2.2 Hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd anpassas. 

Utifrån aktivitetsteorin är det viktigt att se till vilka brister eller behov som finns i 
verksamheten. Det handlar om att försöka skapa bra förutsättningar och att kunna se 
obalanser i den pedagogiska miljön som exempelvis om verksamheten är anpassad 
och erbjuder förutsättningar för att nå förskolans mål (Wetso 2014). Empirin visade 
att det är verksamheten som ska anpassas efter barnets behov och inte barnet som 
ska anpassas efter verksamheten. Att ha den inställningen är viktigt för att bemöta 
barn på rätt sätt och inte tänka att det är barnet det är fel på. Vår tolkning är att 
förskolepersonalens förhållningssätt är avgörande för hur de bemöter barn i behov av 
särskilt stöd. Vi tolkar det även som att förskolepersonal som har en bra barnsyn har 
förmåga att stödja barnet till att bli sitt bästa jag.  
 



17 
 

 

I empirin framkom det att kunskap är en viktig del i arbetet, det vill säga någon form 
pedagogisk utbildning, samt att det bör finnas utökade kunskaper om det individuella 
barnets problematik. Dock tolkar vi det som att det upplevs svårt att hitta kompetent 
personal till förskolorna och att det i dagens läge även är brist på personliga resurser. 
Empirin visar att en åtgärd till följd av detta är att verksam personal inom förskolan 
arbetar med kollegialt stöd för att utveckla varandras kunskaper. I detta avseende tar 
vi stöd i aktivitetsteorin då denna kan ses som en cirkelprocess där vi genom våra 
handlingar får kunskap och förståelse som i sin tur påverkar våra handlingar. Denna 
cirkelprocess har betydelse för hur vi delar information och kunskap mellan varandra 
(Brodin & Lindstrand, 2008).  
 
I empirin framkom det att miljön är en stor påverkansfaktor då den kan vara ett 
hinder för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Vår tolkning med stöd i 
aktivitetsteorin är att stort fokus bör ligga på att forma den pedagogiska miljön efter 
varje individs behov och förutsättningar för att gynna deras utveckling på bästa sätt 
samt nå förskolans mål (Wetso 2014).  
 
Empirin visar att det finns specialpedagoger att tillgå vid behov och vars syfte är att 
stödja verksamheten med att utvärdera och utveckla arbetet kring barn i behov av 
särskilt stöd. Vår tolkning är att en oberoende person kan komma in och se 
verksamheten med andra ögon och på så sätt hjälpa arbetslaget att utvecklas. 
Empirin visar att hur verksamheten struktureras kan få avgörande konsekvenser för 
vilket stöd barn ges. Stora barngrupper kan exempelvis påverka barngruppen 
negativt, speciellt för barn i behov av särskilt stöd. Vår tolkning är att dela in barnen i 
mindre grupper är en viktig strategi för att kunna synliggöra och stödja varje individs 
behov. Ur ett politiskt perspektiv visar empirin att de stora barngrupperna beror på 
en växande befolkning och att det inte byggs tillräckligt med förskolor.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Studiens resultat visar att det krävs mycket för att ett barn i behov av särskilt stöd ska 
hjälp. Studien visar även att alla barn någon gång under sin vistelse i förskolan är i 
behov av extra stöd. Förskolepersonalens kunskap, erfarenhet och medvetenhet 
påverkar deras bemötande av barnen samt hur arbetet i verksamheten prioriteras. 
Oavsett förutsättningar är det deras skyldighet att finna metoder, strategier och 
arbetssätt för att utvärdera och utveckla arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. 
Resultatet visar att förutsättningarna för att få personlig resurs är begränsade vilket 
medför att förskolepersonalen själva behöver finna lösningar som i sin tur påverkar 
hela verksamheten. Ekonomins påverkan blir tydlig eftersom den är avgörande för 
om förskolor ska kunna få det stöd de behöver för att kunna tillgodose varje individs 
behov. Utan tillräckliga ekonomiska förutsättningar måste verksamheten göra egna 
anpassningar och prioriteringar. Tolkningen visar att alla barn ska ha rätt till det stöd 
de är i behov av för att klara av sin vardag i förskolan. Dock framkommer det att alla 
barn inte får det stöd de är i behov av, en del ”faller mellan stolarna”. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel, som är det avslutande i vår studie, diskuterar vi resultat och tolkning i 
följande avsnitt: Resultatdiskussion, Slutsats, Metoddiskussion, Pålitlighet och 
trovärdighet, Studiens betydelse för förskollärarprofessionen och Fortsatt 
forskning. I avsnittet Resultatdiskussion diskuterar vi resultatet utifrån vårt syfte och 
forskningsfrågor. Därefter formulerar vi en tydlig slutsats som följs av en utvärdering 
av vårt metodval och studiens pålitlighet och trovärdighet. I de allra sista avsnitten 
behandlar vi konsekvenser av vår studie med avseende på vår framtida yrkesroll som 
förskollärare och vi presenterar förslag till fortsatt forskning.   
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Utifrån våra frågeställningar och för att uppfylla studiens syfte har vi undersökt hur 
barn i behov av särskilt stöd prioriteras av olika besluts- och verksamhetsnivåer och 
hur verksamheten anpassas för barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet. 
Genom att vi gemensamt tolkat, i relation till tidigare forskning och till 
aktivitetsteorin, har vi fått en uppfattning om hur barn i behov av särskilt stöd 
prioriteras av olika besluts och verksamhetsnivåer i förskolans verksamhet. Vi har 
även sett ett mönster i att förskolepersonal behöver anpassa verksamheten genom att 
finna olika metoder, strategier och arbetssätt för att kunna tillgodose barnens 
individuella behov oavsett ekonomiska förutsättningar.  

Barn i behov av särskilt stöd 

På verksamhetsnivå påstås det att barn i behov av särskilt stöd ökat de senaste åren. 
Dock menar Lutz (2013) som ofta stöter på detta påstående att det inte stämmer 
eftersom det är svårt att avgöra då denna kategori av barn aldrig blivit klart 
definierad. Enligt författaren framgår det i skolverkets utvärdering att antalet barn i 
behov av särskilt stöd i förskolan ökat men att det finns bakomliggande faktorer som 
kan förklara den rapporterade ökningen. En faktor som nämns och som vi själva 
upplever kan vara en bidragande orsak är läroplanens ökade krav på barns 
individuella utveckling och lärande vilket medför att barns individuella utveckling 
kartläggs i större omfattning. Det i sin tur medför att normen för ”normalt” krymper 
och gör att fler barn betraktas vara i behov av särskilt stöd och hamnar utanför 
normen.  
 
Utifrån vårt resultat har vi kunnat urskilja att alla barn i förskolan är i behov av 
särskilt stöd någon gång, mer eller mindre, under sin vistelsetid i förskolans 
verksamhet. Med barn i behov av särskilt stöd förklarar Olsson (2016) att det handlar 
om barn som har svårigheter i samspelet med andra barn och som har svårt att delta i 
pedagogiska aktiviteter. Det kan även handla om att barnen upplever det svårt att 
förstå de krav som ställs i specifika situationer. Vårt resultat styrker detta då det 
framkommer på verksamhetsnivå att när ett barn inte klarar av att delta i förskolans 
pedagogiska verksamhet anses det vara ett barn i behov av särskilt stöd.  
 
Det framkommer även i resultatet att barnens behov kan se olika ut beroende på 
vilken situation barnet befinner sig i och hur omgivningen ser ut. I Pallas (2011) 
studie framkommer det att barnet står i centrum i förskolan och ställs inför en 
verksamhet som har specifika krav, förhoppningar och förväntningar på barnet. 
Utbildningsdepartementet (2004/05:11) skriver att det är det pedagogiska arbetet 
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som ska utvärderas och inte det individuella barnets prestationer i verksamheten. Vår 
uppfattning är precis det som Palla skriver om, att barn idag ställs inför en 
verksamhet med specifika krav, förhoppningar och förväntningar vilket vi tror kan 
leda till att fokus läggs på det enskilda barnets problem och inte på vad som kan vara 
orsak till problemet. Utifrån vårt resultat har vi fått en uppfattning om att det finns 
en medvetenhet på verksamhetsnivå att det inte är barnet som utgör problematiken 
utan omständigheter runt omkring. Dock framkommer det att förskolepersonal 
upplever att de har hög belastning i verksamheten eftersom personliga resurser oftast 
inte beviljas och att förskolepersonal då själva behöver finna lösningar och arbetssätt 
för att anpassa och planera verksamheten, även för barn med resursbehov, vilket då 
anses bli på bekostnad av de andra barnen. Vi ställer oss frågan om den höga 
belastningen medför att det lätt blir barnet med resursbehov som skuldbeläggs? Vi 
anser precis som Palla (2011) att förskolebarnet inte är något som är, utan skapas i 
mötet med omgivningen. I enlighet med Olsson (2016) anser vi att en viktig fråga 
som studerats inom det specialpedagogiska området är förebyggande arbete kring 
barn för att barnet inte ska ”bli” i behov av särskilt stöd. En annan viktig aspekt att ha 
i åtanke som Gerland och Aspeflo (2015) beskriver är att oavsett hur mycket kunskap 
eller erfarenheter vi än har kan vi aldrig säga med säkerhet att vi kan tillräckligt 
mycket för att förstå varje barn vi möter.     
 
Med denna ovan beskrivning av definitionen av vad ett barn i behov av särskilt stöd 
är, är vår uppfattning att det inom förskolans verksamhet finns många barn som 
upplevs vara i behov av särskilt stöd. Renblad och Brodin (2014) skriver i sin studie 
att forskning visat att vart fjärde barn i förskolan inte mår bra och har 
fysiska/psykiska, emotionella eller sociala problem. Vi ställer oss frågan hur 
verksamheten kan anpassas för att dessa barn ska bli mer inkluderade i gruppen och 
få sina behov tillgodosedda? Ett svar på denna fråga kan vara som Skolverket (2012) 
skriver, att det handlar om att vara uppmärksam på- och dokumentera relationer 
mellan barnet och det som sker runt omkring honom eller henne. Detta gör att det 
blir möjligt att på allvar ta in barnets behov, erfarenheter, engagemang och frågor 
samt att verksamheten kan formas och omformas på ett sätt som gör vardagen i 
förskolan utvecklande, stimulerande, intressant, meningsfull och rolig för alla barn.  
 
Fördelning av resurser 
 
Det framkom i vårt resultat att det finns en medvetenhet både på beslutsnivå och 
verksamhetsnivå att alla barn inte får det stöd de behöver. Kan det bero på det som 
Lutz (2013) skriver om, att det skett en utveckling i förskolan de senaste decennierna 
där varje enhet inom förskolan har fått utökat ansvar. Med detta menar författaren 
att det finns en risk att det enskilda barnet påverkas då utvecklingen lett till 
kontextuella skillnader vilket även kan påverka bedömningen av barnet. Enligt 
författaren är förskolepersonal medvetna om att förutsättningarna och ramarna för 
verksamheten är av betydelse för vilka bedömningar som görs även fast det är det 
enskilda barnets behov som verksamheten ska utgå ifrån när olika former av insatser 
ska sättas in. I vårt resultat framkom det att på verksamhetsnivå upplevs det som 
svårt att få tillräckliga stödinsatser för barn i behov av särskilt stöd och att det oftast 
handlar om att det är ekonomin som påverkar. Enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 
(2015) är det kommunfullmäktige som beslutar om ekonomiska ramar och 
verksamhetens organisation och i Allmänna råd med kommentarer om förskolan 
Skolverket (2013) beskrivs att de som ansvarar för att ha en fungerande modell som 
tar hänsyn för lokala förutsättningar, behov och resursfördelningar i förskolor är 
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huvudmännen. De ekonomiska ramarna ska vara likvärdiga för alla förskolor och 
varje kommun ska ansvara för hur resurser fördelas. Hur resurserna fördelas och 
används har betydelse för att skapa en jämlik förskola med hög kvalitet (Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér, 2015).  
 
I resultatet framgår det ur en politisk aspekt att alla förskolor har samma ekonomiska 
förutsättningar och att alla förskolor har rätt att söka ett extra tilläggsbelopp. Vi har 
utifrån vårt resultat förstått att på verksamhetsnivå upplevs det svårt att söka 
tilläggsbelopp av två anledningar, dels anses blanketterna vara svåra att fylla i och 
dels har kriterierna för att få tilläggsbelopp förändrats. Enligt den politiska 
hållningen har kriterierna för att få tilläggsbelopp förändrats till det bättre för att 
underlätta ansökningarna, vilket alltså inte de på verksamhetsnivå håller med om. De 
upplever att det krävs ett medicinskt handikapp eller en diagnos för att ett 
tilläggsbelopp ska beviljas. Dock är alla, både på besluts- och verksamhetsnivå, 
överens om att det handlar om att se det individuella barnets behov och att det inte 
ska behövas en diagnos eller medicinskt handikapp för att få stöd. Ett grundläggande 
värde i läroplanen för förskolan är att främja alla barns lärande och utveckling och 
lust att lära inget barn ska utsättas för diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning (Skolverket, 2016). 
 
Vår uppfattning utifrån vårt resultat är att det är betydligt fler barn än de med 
diagnoser och medicinska handikapp som behöver extra stöd i for av en personlig 
resurs, exempelvis barn med utåtagerande beteende, språksvårigheter eller psykiska 
svårigheter. Det framgår i vår studie att det ser olika ut med fördelningen av 
personliga resurser på olika förskolor. Utifrån specialpedagogens erfarenhet anses 
fördelningen vara orättvis eftersom hur man formulerar sig i ansökningen för att få 
tilläggsbelopp är avgörande för om den beviljas. Utifrån vårt resultat framkommer 
det att det upplevs i princip omöjligt att få en personlig resurs beviljad idag. Detta 
styrks av Renblad och Brodin (2014) som skriver att flertalet förskolepersonal 
framför att behovet av resurser i förskolan är stort och för att kunna ge alla barn 
bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas behöver fler resurser tillsättas. 
Därigenom ser vi en problematik eftersom alla barn har rätt till att få sina behov 
tillgodosedda vilket även skrivs fram i både skollagen (Utbildningsdepartementet, 
2010) och läroplan för förskolan (Skolverket, 2016). I intervjun uttrycker en 
förskolechef ”alla barn har rätt att bli sitt bästa jag”. Dessa betydelsefulla ord anser vi 
varje vuxen människa borde utgå ifrån i deras möte med barn när de tillsammans ska 
forma en verksamhet där alla är lika mycket värda.  
 
Vårt resultat visar att barn som är i behov av särskilt stöd och tidigare fått beviljat 
tilläggsbelopp fråntagits sin personliga resurs efter att kriterierna gjorts om trots att 
barnets behov kvarstår. Som en av förskollärarna uttrycker faller en del barn utanför 
ramarna. Vår fundering är varför det råder meningsskiljaktigheter mellan den 
politiska hållningen och verksamhetsnivå gällande de förändrade kriterierna kring 
tilläggsbeloppet? Kan det bero på att den politiska hållningen inte har en inblick i hur 
det ser ut i verkligheten i förskolorna? Välvilja framgår dock ur politisk hållning där 
det poängteras att det är viktigt att utvärdera systemet kring tilläggsbeloppen i syfte 
att utveckla systemet till det bättre.  
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Vem bär ansvaret?   

I resultatet framgår det att förskolecheferna har en skollag att förhålla sig till och Lutz 
(2013) förklarar att det är förskolecheferna som har det övergripande ansvaret för 
hur det pedagogiska arbetet struktureras och för sin enhetsorganisation. Ansvaret 
innebär bland annat att anpassa arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  
Ur förskolechefernas aspekt är det deras skyldighet att sätta in resurser där behovet 
finns och att det inte är en ekonomisk fråga. Dock påverkas verksamheten om de inte 
får tilläggsbelopp eftersom pengarna då behöver tas någon annanstans ifrån. Utifrån 
förskollärarnas aspekt betyder detta att problemet läggs över på förskolepersonalen 
att finna lösningar och anpassningar för att tillgodose alla barns behov, vilket de 
anser påverkar hela barngruppen negativt. De barn som inte är i behov av särskilt 
stöd blir åsidosatta. Vår uppfattning är, som vi tidigare nämnt, att barns 
förutsättningar för att få stöd i verksamheten skiljer sig åt i varje enhet. Vår fundering 
är om en bidragande orsak till detta kan vara hur förskolechefen väljer att strukturera 
och prioritera verksamheten?  
 
Det framgår i resultatet att på verksamhetsnivå anses barngrupperna vara för stora 
och att det därför är viktigt att dela in barnen i mindre grupper under större delen av 
dagen för att alla barn ska kunna inkluderas. Mindre barngrupper gynnar 
individuella anpassningar. Wetso (2006) hävdar att det är viktigt att 
förskolepersonalen skapar en inkluderande miljö som bidrar till utveckling och 
lärande. För att skapa en inkluderande miljö som bidrar till utveckling och lärande 
som Wetso hävdar och som dessutom enligt Skolverket (2016) ska tillgodoses och 
anpassas efter varje individs behov och förutsättningar anser vi att det inte blir en lätt 
uppgift med tanke på stora barngrupper i verksamheten.   
 
Ur politisk hållning är man medveten om de stora barngrupperna i förskolan och 
hävdar att det beror på en växande befolkning i kommunen och för att minska 
barngrupperna behövs det byggas fler förskolor. Vi ställer oss frågan om varför det 
inte prioriteras att bygga fler förskolor när medvetenheten om en växande befolkning 
finns?  

Anpassningar i den fysiska och psykosociala miljön 

Enligt Sandberg, Norling och Lillvist (2009) är det viktigt att förskolan 
tillhandahåller nödvändiga anpassningar i den fysiska och sociala miljön för att 
gynna alla barns behov. Det framkom även i vårt resultat att anpassningar i den 
fysiska och sociala miljön är viktiga faktorer för att kunna tillgodose alla barns behov 
och beroende på hur miljön utformas och anpassas kan den ses som både ett hinder 
eller som en möjlighet för barns utveckling.  
 
Lutz (2013) påstår att det är i mötet mellan individer och miljö som svårigheter 
uppstår. Sandberg och Norling (2014) förklarar att det bör skapas en miljö som 
gynnar barns utveckling, skapar möjligheter till samspel och för att integreras med 
andra. Vår uppfattning är att stora barngrupper försvårar arbetet med att skapa en 
anpassad miljö. Vi har under våra intervjuer fått en uppfattning av att alla inom 
förskolans värld vill barnens bästa och sträva efter att tillgodose alla barns behov, 
trots svåra omständigheter runt omkring. Dock anser vi att det inte bara handlar om 
svåra omständigheter utan även om personalens förhållningssätt och kunskaper. Det 
framgår i resultatet att när barnen inte får det stöd som de behöver kan det handla 
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om bristande kunskaper hos förskolepersonalen. Gerland och Aspeflo (2015) 
förtydligar att förhållningssätt, kunskap, förståelse och bemötande är extra viktigt i 
mötet med barn i behov av särskilt stöd. Barn behöver positiv respons och 
uppmuntran från vuxna för att stärka sin självkänsla. Det är även viktigt att de vuxna 
har en positiv attityd och lägger fokus på barnets positiva egenskaper (Sandberg, 
Norling & Lillvist, 2009).  
 
Vår uppfattning är att förskolepersonalens barnsyn och förhållningssätt påverkar hur 
de prioriterar och anpassar arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Precis som 
specialpedagogen nämner anser vi att det är viktigt att ha i åtanke att det inte är 
barnet det är fel på utan det är omständigheterna runt omkring barnet som behöver 
anpassas och prioriteras. Om alla människor som möter barn har den inställningen 
är vår uppfattning att barnen ges större chans att få det stöd de behöver. Vi håller 
även med Sandberg, Norling och Lillvist (2009) om att hur förskolepersonalen 
hanterar anpassningar för barn i behov av särskilt stöd har en betydande roll.  
 
I vårt resultat framgår det att samtliga respondenter är överens om att tidiga insatser 
är det bästa för barnet och att det är viktigt med stöd redan i förskolan. 
Som vi tidigare nämnt upplevs det på verksamhetsnivå att stödet för barn i behov av 
särskilt stöd har minskat vilket kan påverka deras arbete med att arbeta förebyggande 
och fånga upp barnen i tid. Vi ställer oss frågan vad som krävs för att en 
specialpedagog ska kopplas in och hur mycket specialpedagogen har att säga till om i 
de fall där det upplevs att det behövs en personlig resurs? 
 
Enligt Palla (2011) bör barn få möjlighet till stöd så fort som möjligt och så tidigt som 
möjligt och en fråga som Wetso (2014) ställer sig är om tidiga specialpedagogiska 
insatser kan påverka barns möjligheter till lärande och utveckling. Forskning visar att 
olika professioner inom förskolan uppfattar frågan olika vilket kan skapa obalans i 
systemet som kan leda till att insatser inte påbörjas eller utformas, eller att de skjuts 
upp. Detta kan få konsekvenser för barn och arbetslag på både kort och lång sikt 
(Wetso, 2014).  
 
Ur specialpedagogens aspekt far barn illa i förskolan på grund av att förskolepersonal 
saknar kompetens och förmåga att kunna anpassa verksamheten på ett gynnsamt 
sätt. Enligt specialpedagogen finns det inte tillräckligt med utbildad personal vilket 
resulterar i att förskolorna går på knäna i hela Sverige och det ställer till det för alla 
barn men framför allt de barn som är i behov av extra stöd. Sandberg och Norling 
(2014) styrker detta då de hävdar att det råder brist på både kunskap och förankring i 
teori och praktik vilket är en förutsättning för att göra ett bra ingripande för barn i 
behov av särskilt stöd i förskolan. För att få en förståelse för sin yrkesprofession och 
utveckla den förklarar författarna att det är viktigt att analysera och kritiskt granska 
sina egna handlingar samt att reflektera med annan förskolepersonal om sin 
utbildning och praktik för att på så sätt kunna föra samman teori och praktik. I vårt 
resultat betonas vikten av ett kollegialt stöd eftersom det gynnar arbetslaget då 
erfarenheter och kunskaper utbyts med varandra. Det kollegiala stödet anser vi är 
viktigt då det i förskolan arbetar personal med olika utbildning och erfarenheter 
vilket gör att förutsättningarna ser olika ut i varje arbetslag. För att ett kollegialt stöd 
ska gynna personalen anser vi att det krävs att samtliga i arbetslaget har ett öppet 
förhållningssätt där de är mottagliga och öppna för ny kunskap och nya förändringar. 
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Det framkom i resultatet att förskolepersonalen önskar mer fortbildning eftersom det 
kommer ny forskning och nya rön hela tiden. Vi ställer oss frågan varför 
förskolepersonalen upplever att de inte får tillräckligt med fortbildning, kan det bero 
på ekonomi, tidsbrist eller att det inte finns tillräckligt med utbildningar? Sandberg 
och Norling (2014) förklarar att inom den svenska förskolan är fortbildning en 
bristvara och att skapa möjligheter för att ge förskolepersonalen rätt verktyg för att 
utvecklas i sitt arbete är en utmaning för varje kommun. För att säkra kvalitén i 
förskolan menar författarna att handledning och kontinuerlig fortbildning är viktigt 
och att det även ger ett indirekt stöd till barn, speciellt barn i behov av särskilt stöd.  
 
Då förskolepersonal känner att deras kompetens inte räcker till förklarar Sandberg 
och Norling (2014) att det finns professionellt stöd att få genom en specialpedagog 
och Björck-Åkesson (2014) menar att det är viktigt att ta hjälp av en specialpedagog 
för att alla barn ska kunna få det stöd de är i behov av. Specialpedagogens främsta 
uppgift är enligt Renblad och Brodin (2014) att ge råd, handleda, agera bollplank och 
skapa handlingsplaner i samarbete med förskolepersonal, chefer och 
vårdnadshavare. Ottosson (2014) betonar vikten av att ha ett samarbete med 
vårdnadshavare och att det skapar trygghet när förskolepersonal och vårdnadshavare 
kan komma överens, fatta gemensamma beslut och ha en gemensam plan för barnet. 
Att de gemensamma beslut som tas verkligen genomförs är av stor betydelse och 
påverkar vårdnadshavarnas tillit till förskolepersonalens intresse och engagemang. 
 

* * *  

Studien visar att definitionen av barn i behov av särskilt stöd är när ett barn anses ha 
svårigheter i samspelet med andra barn och har svårigheter att delta i förskolans 
pedagogiska verksamhet. Studien visade också att alla barn under sin vistelsetid i 
förskolan är i behov av stöd någon gång, mer eller mindre.  

Vidare påvisar vår studie att prioriteringarna ser olika ut på de olika besluts- och 
verksamhetsnivåerna vilket skapar orättvisor bland förskolorna och att 
förutsättningarna för att få stöd begränsas. Kriterierna för att få tilläggsbelopp har 
förändrats vilket lett till att färre barn får beviljat extraordinära stödinsatser. Då det 
inte finns resurser att tillgå måste förskolepersonal själva finna metoder, strategier 
och arbetssätt för att anpassa verksamheten efter varje barns behov. I arbetet med 
anpassningar är det viktigt att ha en förståelse för att det inte är barnet det är fel på 
utan omständigheter runt omkring som fysisk miljö, personalens förhållningssätt, 
bristande kunskaper och erfarenheter. En del av problematiken med arbetet kring 
barn i behov av särskilt stöd i förskolan visar sig handla om bristande kunskaper och 
erfarenheter kring barnens olika behov. Tidigare forskning visar att kontinuerlig 
fortbildning är viktig för vidare utveckling av kunskaper men det framgår att 
fortbildning är en bristvara (Sandberg & Norling, 2014). Ett kollegialt lärande skapar 
ändå möjligheter för vidare utveckling då kunskaper och erfarenheter utbyts med 
varandra.   
 
6.1.1 Slutsats 

Studiens slutsats är att många barn i dagens förskola inte får det stöd de är i behov 
av. Ansvaren läggs över på förskolepersonalen som måste finna lösningar för att 
anpassa verksamheten så att den tillgodoser alla barns behov.  
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6.2 Metoddiskussion 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod och med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer har vi fått en förståelse för hur frågor kring barn i behov 
av särskilt stöd hanteras på olika besluts- och verksamhetsnivå. Genom att vi 
använde oss av denna metod kunde vi samla in data och få svar på våra 
forskningsfrågor. Vi hade innan vi påbörjade vår studie en fundering om 
observationer av barngrupp och förskolepersonal skulle kunna utöka vår insamling 
av data eftersom genom observationer skulle vi med egna ögon kunna se vilka 
anpassningar och prioriteringar förskolepersonal gör för att tillgodose varje barns 
behov utifrån barnets egna förutsättningar. Dock kom vi fram till att det inte skulle 
vara möjligt då tidsramen för studien är begränsad. Vår uppfattning är även att 
observationer på beslutsnivå skulle vara svåra att genomföra. Dessutom ansåg vi att 
intervjuer ändå var det bästa alternativet för att få svar på våra forskningsfrågor 
eftersom vår studie riktar sig till fem olika yrkeskategorier. Med facit i hand hade vi 
önskat utöka vår studie med fler respondenter på olika besluts- och verksamhetsnivå, 
men tyvärr var tidsramen ett hinder för detta.  
 
Av de åtta respondenterna var det endast en som inte hade möjlighet att ställa upp på 
en fysisk intervju men ställde upp via en mailintervju där respondenten även fanns 
tillgänglig för följdfrågor. Skillnaden mellan de fysiska intervjuerna och mailintervjun 
var att de fysiska intervjuerna gav mer utförliga svar. Något som vi såg som en 
nackdel med mailintervjun var att vi inte kunde ställa följdfrågor direkt, tolka 
kroppsspråk eller ha ögonkontakt med respondenten. 
 
De fysiska intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats och i rum 
som de själva valde ut. De valda rummen var åtskilda från verksamheten så att vi inte 
skulle bli störda. Under genomförandet av en av intervjuerna blev vi dock avbrutna 
då kontoret vi satt i hade blivit dubbelbokat. Det resulterade i att vi fick byta rum och 
vi kom av oss i våra frågeställningar samt att vi fick pausa inspelningen. Vår 
uppfattning är att avbrottet inte påverkade resultatet. Efter att vi bytt rum återupptog 
vi inspelningen och började om där vi slutade vid avbrottet. Respondenten verkade 
inte stressad över det inträffade utan fortsatte svara på våra frågor i lugn och ro.    
 
Vårt metodval och genomförande av studien bidrog till att vi fick svar på våra 
forskningsfrågor. Metoden överensstämmer väl med aktivitetsteorin och studiens 
syfte. 

6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

Kvale och Brinkman (2009) beskriver att pålitlighet knyter an till 
forskningsresultatens struktur och tillförlitlighet. Det handlar om hur 
respondenterna under intervjun kan komma att förändra sina svar och att de kan ge 
olika svar beroende på vem som utför intervjuerna. Eftersom vi endast har intervjuat 
ett fåtal respondenter som har anknytning till förskolans verksamhet innebär det att 
vi inte kan garantera resultatets överförbarhet samt tillförlitlighet.  
Trovärdighet handlar om att bedöma det resultat som framkommit i undersökningen 
hänger ihop eller inte (Bryman, 2011). Tillsammans har vi utgått från studiens syfte 
och forskningsfrågor vid formuleringen av våra intervjufrågor för att öka studiens 
trovärdighet. På så sätt har vi båda blivit mer införstådda med vad vi avser få fram av 
vår studie.  
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Studien är väl förankrad i beprövad och erkänt metodval och tillvägagångssättet är 
beskrivet i detalj. Reflexiviteten är redovisad och sanningskriterierna är uppfyllda. 
Därför vill vi hävda att resultatet är pålitligt.  

Resultatet i studien är rimligt eftersom de svar vi fick inte var direkt överraskande då 
vi själva har tidigare erfarenheter av hur verkligheten ser ut i verksamheten. 
Resultatet bildar en helhet och kan på så sätt sättas i ett relevant sammanhang. Vi 
uppfyller korrespondenskriteriet genom att vårt resultat är format på samma 
genomtänkta sätt som det teoretiska ramverket vilket möjliggjorde att resultatet 
kunde ställas i en jämförande diskussion.    

Reflexivitet 

Genom våra tidigare erfarenheter har vi haft en uppfattning om vad resultatet skulle 
kunna visa. Dock har vi varit öppna för att resultatet skulle kunna påvisa annat och 
resultera i andra uppfattningar än dem vi själva har. Eftersom att vi har utgått från 
ett teoretiskt perspektiv har vi strävat efter att skapa en distans mellan våra 
personliga uppfattningar och erfarenheter, dock kan vi inte garantera en fullständig 
objektivitet eftersom våra personliga värderingar omedvetet kan påverka resultatet 
(Bryman, 2011). Därför är det viktigt att reflektera över sina egna värderingar och 
uppfattningar och ha i åtanke att både samhället med värderingar och fördomar och 
barns olika behov ständigt förändras. Vi har diskuterat med varandra om vad vi själva 
har för uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd och var vi lägger våra 
värderingar.  

6.3 Studiens betydelse för förskollärarprofessionen 
 
Under studiens gång har vi fått förståelse för att barn i behov av särskilt stöd 
prioriteras olika. Vi har också fått förståelse för att barn ska prioriteras olika eftersom 
alla barns behov ser olika ut. Dock har de olika prioriteringar vi stött på inte handlat 
om vilket behov av stöd barnet i fråga haft utan det har handlat om ekonomiska 
prioriteringar som inte gynnat barnet och att förskolepersonal fått finna egna 
lösningar för att anpassa verksamheten efter barnets behov. Detta har varit en 
väckarklocka för oss då vi märkt att barn i behov av särskilt stöd inte prioriteras i 
förskolan idag. 

Ett av det svåraste uppdraget i förskolan upplever vi är att forma en verksamhet som 
är anpassad för- och utmanar och stimulerar varje enskild individs behov. Som 
blivande förskollärare kommer det bli en utmaning att forma en verksamhet som 
involverar alla barn och där alla barn får möjligheten att känna sig delaktiga. För att 
detta ska bli möjligt anser vi att det är viktigt att varje förskolepersonal har förmåga 
att kunna sätta sig in i ett barns perspektiv för att få en fördjupad förståelse för 
barnets erfarenhetsvärld. En viktig egenskap hos förskolepersonal är att ständigt 
sträva efter att lära känna varje barn, var de befinner sig i sin utveckling och vad de 
har för intressen och erfarenheter för att på så sätt kunna anpassa verksamheten efter 
deras behov och förutsättningar.  

Alla barn är unika och det är viktigt att ha i åtanke att det inte är barnet som skapar 
problem utan det är barnets behov som förändras beroende av vilken situation de 
befinner sig i. En betydelsefull faktor som framkommer i studien är att det inte är 
barnet som ska anpassa sig efter verksamheten utan det är verksamheten som ska 
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anpassas efter barnet. Vår uppfattning är att med rätt metoder, strategier och 
arbetssätt kan verksamheten anpassas på ett bra sätt som gynnar alla barn.  
 
I vårt resultat nämns det att fortbildning är en bristvara och därför anser vi att det är 
viktigt att inse att som förskollärare ta eget ansvar för att följa med i den utveckling 
som sker i samhället. Det är även viktigt att vara öppen för nya kunskaper och nya 
rön som ständigt uppdateras. Att kunna ha ett öppet förhållningssätt och kunna 
utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra inom verksamheten är också av 
betydelse för en vidare utveckling i sin yrkesprofession.  
 
Då vår studie påvisar att många barn inte får det stöd de är i behov av anser vi att det 
bör göras omprioriteringar när det gäller kriterierna för att få stöd och även att 
blanketterna för ansökan om tilläggsbelopp blir lättare att fylla i. För att det ska bli 
möjligt måste de yrkesverksamma på beslutsnivå få en inblick i verksamheten och 
därmed förhoppningsvis få en ökad förståelse för hur verkligheten ser ut.  
 
Vår förhoppning med denna studie är att verksamma på besluts- och 
verksamhetsnivå ska få en ökad förståelse för hur deras beslut och prioriteringar 
påverkar förskolans verksamhet och speciellt barn i behov av särskilt stöd.   
 
6.3.1 Fortsatt forskning 
 
Under studiens gång har vi börjat fundera över framtida forskning kring vårt ämne. 
För att bredda vår forskning och för att fördjupa syftet med vår studie vore det 
intressant att i framtiden intervjua fler verksamma på besluts- och verksamhetsnivå. 
Det vore även intressant att forska kring ämnet ur en vårdnadshavares perspektiv. 
Hur definierar en vårdnadshavare barn i behov av särskilt stöd? Upplever 
vårdnadshavare att deras barns behov blir tillgodosedda i förskolans verksamhet?  

Är dagens förskola till för alla barn? Vår studie visar att många barn inte får det stöd 
de är i behov av för att klara av vardagen i verksamheten, därför hade det varit 
intressant att forska vidare kring hur förskolan kan anpassas för att bli en förskola 
som inkluderar alla barn. Vi har funderat kring läroplanens intentioner, om 
strävansmålen skapar för höga krav på både barn och förskolepersonal och om målen 
och riktlinjerna i läroplanen är svåra att uppnå.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 
 

Information angående en undersökning kring vilka förutsättningar barn i behov av 
särskilt stöd ges i förskolan. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 
undersökning. 

  
Vi är två förskollärarstudenter som går vår sista termin på Mälardalens högskola 
och vi har nu påbörjat vårt examensarbete. Vi har planerat att genomföra en studie 
där syftet är att undersöka vilka förutsättningar barn i behov av särskilt stöd ges i 
förskolan. Intervjun kommer att grunda sig på dina erfarenheter kring detta. 
Intervjun beräknas ta ca 30 - 45 minuter. Vid godkännande kommer intervjuerna 
att spelas in för möjlighet att ha ett mer aktivt samtal vid intervjun. Inspelningar 
och mailintervjuer kommer inte att delas med någon utöver handledaren och 
examinatorn vid Mälardalens Högskola. All insamlade data kommer att makuleras 
efter studiens slut. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
Högskola som i sin slutversion kommer att läggas ut på databasen DiVA där ni har 
möjlighet att ta del av uppsatsen om så önskas. 
 
Undersökningen kommer att följa alla etiska regler som finns för forskning och 
därmed kommer ingen av deltagarna eller de berörda förskolorna nämnas vid namn 
eller på något annat sätt kunna identifieras. Deltagandet i studien är frivilligt och du 
kan närsomhelst välja att inte längre delta trots ett tidigare beslut. 

  
Om du har några frågor eller funderingar så får du mer än gärna kontakta oss! 
 

 
 

Kontaktinformation: 
Student: Malin Skarberg Student: Madeleine Jansson 
  

Tel: 073–7244419 Tel: 0733–141344 
 
msg14002@student.mdh.se                                      mjn15026@student.mdh.se 
                                 
 
Handledare: Olle Tivenius 
 
Tel: 016-153616 
 
Olle.tivenius@mdh.se



 
 

 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor förskolechefer: 
 

1. När anser du att ett barn är i behov av särskilt stöd?  
2. Hur ser arbetet ut med anpassningar för barn i behov av särskilt stöd i er 

verksamhet? 
3. Vilka kunskaper/erfarenheter har du gällande barn i behov av särskilt stöd? 
4. Vilka resurser finns att tillgå på er förskola och hur används de?  
5. Vad anser du att en personlig resurs behöver för kunskaper för att arbeta med 

barn i behov av särskilt stöd? 
6. På vilket sätt kan du som förskolechef påverka stödet som ges? 

 
Intervjufrågor förskollärare:  
 

1. När anser du att ett barn är i behov av särskilt stöd?  
2. Hur arbetar ni i er verksamhet för att upptäcka och stödja barn i behov av 

särskilt stöd? 
3. Hur ser du på dina egna kunskaper gällande barn i behov av särskilt stöd?  
4. Vilka resurser finns att tillgå på er förskola och hur används de? 
5.  Vad anser du att en personlig resurs behöver för kunskaper för att arbeta med 

barn i behov av särskilt stöd? 
 
Intervjufrågor politiker: 
 

1. När anser du att ett barn är i behov av särskilt stöd? 
2. Hur ser du på dina egna kunskaper gällande barn i behov av särskilt stöd? 
3. Vem bär ansvaret för att tillgodose alla barns behov och rättigheter?   
4. Av egna erfarenheter anser vi att behovet av personliga resurser är stort men 

att fördelningen av resurser på Eskilstunas förskolor ändå ser olika ut, vad 
beror det på?  

5. Vad krävs för att en förskola ska få tilläggsbelopp, vad prioriteras?   
6. Hur mycket kan du som ordförande i barn och utbildningsförvaltningen 

påverka hur tilläggsbeloppet fördelas mellan kommunens förskolor? 
7. Anser du att barn i behov av stöd får den hjälp de behöver? Om inte, vad tror 

du att det beror på?  
 
Intervjufrågor specialpedagog: 

1. När anser du att ett barn är i behov av särskilt stöd?  
2. Av dina erfarenheter, vad upplever du krävs för att ett barn i behov av särskilt 

stöd ska få den hjälp han eller hon behöver?    
3. Vad anser du att en resurs behöver för kunskaper för att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd? 
4. Anser du att barn i behov av stöd får den hjälp de behöver? Om inte, vad tror 

du att det beror på?  
 



 
 

 
 

 Intervjufrågor resurs:  
 

1. När anser du att ett barn är i behov av särskilt stöd?  
2. Hur anser du att förskolan anpassar verksamheten för att stödja barn i behov 

av särskilt stöd? 
3. Hur skulle du vilja arbeta och varför?  
4. Hur ser du på dina egna kunskaper gällande barn i behov av särskilt stöd?  
5. Vad anser du att en personlig resurs behöver för kunskaper för att arbeta med 

barn i behov av särskilt stöd? 
 


