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Sammanfattning 
 
Studien är en kvalitativ studie med syfte att undersöka hur förskollärare beskriver sitt 
arbete för att främja samspel och kommunikation hos barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan, samt vilka resurser förskollärare beskriver att de behöver för detta arbete. I 
studien används semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare från olika 
förskolor som metod för datainsamling. Resultatet visar på att förskollärare använder 
sig av kartläggning, verktyg, pedagogiskt stöd, kommunikation, samspel och stöd från 
specialpedagog för att främja samspel och kommunikation hos barn i behov av 
särskilt stöd. Det stöd som förskollärare själva efterfrågar är specialpedagogiskt stöd 
och resurser inom olika kommunikationssätt. Vår slutsats är att metoderna används 
mer anpassade till barnets enskilda behov. 
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1.0 Inledning 
  

  
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska 
vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Skolverket, 
2016, s.7). 

  
  

Ovanstående citat handlar om hur förskollärares uppdrag utgår ifrån alla barns 
behov, vilket även inkluderar de barn som är i behov av särskilt stöd. Vi vill, genom 
vår studie, belysa de förutsättningar som förskollärare anser sig behöva för att kunna 
följa läroplanens mål om att stötta alla barns behov. Förskolan är en plats där alla 
barn har rätt till utveckling och lärande, och då alla barns olika behov leder till att de 
lär sig på olika sätt. Detta innebär att förskollärare behöver lära sig metoder som 
passar just det enskilda barnet som är i behov av särskilt stöd. 
  

I både lagar och styrdokument står det att alla barns behov ska mötas för att de ska få 
den hjälp som de behöver för att utvecklas på bästa möjliga sätt. Samtidigt menar 
Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) att det råder en rädsla och osäkerhet inför hur 
förskollärare på bästa sätt hanterar och hjälper barn i behov av särskilt stöd. Vidare 
finns specialpedagogiskt stöd för förskollärare att få ifall egna metoder inte skulle 
räcka till. När en förskollärare möter ett barn i behov av särskilda behov, kan 
förskollärare uttrycka känslor såsom osäkerhet, maktlöshet och i vissa fall rädsla. 
Därför kan förskollärare ifrågasätta sina egna kunskaper och mena att deras brist på 
kunskaper gör att det är något för specialister att bemöta barn i behov av särskilt 
stöd. 
  
Svensson Höstfält (2016) lyfter fram att förskollärare efterfrågar specialistkunskap, 
som till exempel av en specialpedagog som bemöter barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan. Specialpedagogen arbetar indirekt med barn i behov av särskilt stöd för att 
utveckla pedagogiken. Specialpedagogen kan också arbeta med kartläggningar av 
barns svårigheter, pedagogiska utredningar och handleda förskollärare om hur ska 
arbeta med barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet. 
  
För de barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan kan det finnas många olika 
anledningar till att de behöver särskilt stöd. Renblad och Brodin (2014) anger att det 
kan handla om någon form av beteendestörning eller en försenad språkutveckling. 
Trots att en diagnos ofta är en förutsättning för att erhålla särskilt stöd kan diagnosen 
dock också innebära att det uppstår en sjukdomssyn på barnet och barnets beteende, 
vilket kan sätta en stämpel på barnet att hen är ett problem, något som Asmervik, 
Ogden och Rygvold (2001) ser som ett samhällsproblem. Barns beteende kan också 
leda till att förskollärare ser problem som att barnen påverkar andra barns utveckling 
och lärande negativt (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001). En del barn som har behov 
av särskilt stöd har svårigheter med social kompetens, vilket leder till att de ofta 
isolerar sig och inte umgås med andra barn. Hellman-Borger (1991) skriver att barn 
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som har beteendesvårigheter i förskolan mellan två till fyra-års-ålder ofta fortfarande 
har problem med den sociala kompetensen när de börjar skolan. Detta innebär att det 
är viktigt att barn får rätt förutsättningar för stöd i förskolan och att 
förskolepersonalen har strategier för att stötta barn i deras kommunikation och 
samspel. 
  

1.1 Syfte och forskningsfråga 

  
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar kring samspel och 
kommunikation med barn i behov av särskilt stöd i förskolan och vilka resurser som 
finns att tillgå för förskollärare att stötta barn i behov av särskilt stöd inom förskolans 
verksamhet. För att uppnå studiens syfte kommer studien försöka att besvara 
nedanstående forskningsfrågor: 
  
· Hur beskriver förskollärare sitt arbete kring samspel och kommunikation med 

barn i behov av särskilt stöd i förskolan? 
  

· Vilka resurser beskriver förskollärare att de behöver för att stödja barn i behov av 
särskilt stöd i förskolan? 

  
  

2.0 Bakgrund 
  
I detta avsnitt, bakgrund, kommer vi att presentera vad förskolans styrdokument och 
skollagen skriver om beträffande barn i behov av särskilt stöd. I avsnittet finns också 
en definition av barn i behov av särskilt stöd, kommunikation och samspel, 
pedagogiskt stöd och en presentation av metoder i förskolans verksamhet samt 
studiens teoretiska perspektiv. Dessa aspekter är centrala för vår studie om barn i 
behov av särskilt stöd. 
  
  
2.1 Förskolans styrdokument, Skollag och Barnkonvention 
  
Barn som är i behov av särskilt stöd ska enligt barnkonventionen, skollagen och 
förskolans läroplan erbjudas stöd. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att 
förskolans verksamhet ska anpassas efter alla barn, speciellt barn som behöver mer 
stöd än andra. Barn som är i behov av särskilt stöd har rätt till stöd och verksamheten 
ska anpassas med hänsyn till barnets förutsättningar och behov, så att barnen får 
möjlighet att utvecklas så långt så möjligt. Det är viktigt att förskollärare erbjuder en 
god miljö som främjar barns lek, lärande och utveckling. 
Även enligt Skollagen (SFS 2010:800) har barn oavsett om orsaken är fysisk, psykisk 
eller annan, rätt till särskilt stöd i sin utveckling. Alla barn har rätt att vara på 
förskolan och stödet ska ges utifrån barnets behov. 
  
I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att förskollärare ska stimulera barns 
samspel och lära dem att respektera varandra i förskolans verksamhet. Utifrån detta 
är det viktigt att förskollärare därför uppmärksammar varje barns möjligheter och att 
de engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och i barngruppen i 
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förskolans verksamhet. Betoningen på kommunikation och samspel både med vuxna 
och mellan barn skrivs tydligt fram i läroplanen. Att arbeta aktivt med fokus på 
samspel och kommunikation ses som betydelsefull för barns delaktighet, inflytande 
och möjligheten för barn att uppleva verksamheten som intressant, meningsfull och 
rolig. 
  
Barnkonventionen stipulerar bland annat att barn med funktionsnedsättning har rätt 
till ett fullvärdigt, moraliskt liv och att få delta i samhället på lika villkor som andra 
människor får (FN, 1989, Artikel 23). 
  
 

2.2 Definition av barn i behov av särskilt stöd 
  
Definitionen av barn i behov av särskilt stöd är inte alltid en objektiv bedömning av 
barnen eller barnens kunskaper. Enligt Sandberg och Norling (2014) är begreppet 
”barn i behov av särskilt stöd” ett socialt konstruerat begrepp, då de kompetenser, 
värderingar och attityder som yrkesverksamma har inom området är relaterade till 
innebörder som anges i konstruktionen. Det innebär att definitionerna av barn i 
behov av särskilt stöd kommer från de uppfattningar och värderingar som råder på 
förskolan och i andra miljöer. Begreppet är därmed även föränderligt och kan variera 
mellan olika miljöer. 
  
Renblad och Brodin (2014) menar att då man talar om ”barn i behov av särskilt stöd” 
så avses ofta barn med någon form av språkutvecklingsproblematik, 
beteendestörning, eller barn med sociala problem eller olika typer av 
funktionsnedsättningar. Dock kan behovet av stöd utgå från fysiska, psykiska, 
emotionella, sociala eller språkliga svårigheter som gör att barn behöver extra stöd 
och hjälp för att utvecklas på bästa sätt (Renblad & Brodin, 2014). Variationen av 
omfattning och typ av stöd kan alltså vara stor, eftersom barn i behov av särskilt stöd 
är så olika. En del behov av särskilt stöd identifieras för att det finns en diagnos eller 
identifierad funktionsnedsättning. Det finns dock även barn som av förskollärare 
anses i behov av särskilt stöd men som inte identifierats formellt (Sandberg, Lillvist, 
Björck-Åkesson, Augustine & Granlund, 2010). 
  
En funktionsnedsättning är konsekvensen av ett hinder på exempelvis förskolan om 
miljön inte anpassas för den som behöver anpassning. En funktionsnedsättning 
behöver med andra inte vara ett funktionshinder om miljön anpassas (Svensson 
Höstfält, 2011). Enligt Gerland och Aspeflo (2009) kan psykiska tillstånd som till 
exempel autism utgöra svårigheter i förskolan, då barn med diagnosen autism kan ha 
svårigheter att visa och tolka känslor och intressen samt ha svårigheter att interagera 
med andra barn på förskolan. Psykiska tillstånd kan också leda till att förskollärare 
upplever att de inte får någon reaktion eller respons från ett barn i ett samtal eller när 
förskolläraren exempelvis ropar barnets namn. Förskollärare kan uppleva att de får 
ansvara för hela den sociala interaktionen (Gerland & Aspeflo, 2009). Vidare anger 
Gerland och Aspeflo (2009) att barn med autism ofta har svårigheter att uttrycka 
“rätt” känsla, därför är det vanligt att de uttrycker sin känsla “fel”. Till exempel kan 
ett barn som har autism börja skratta när barnet egentligen är rädd eller ledsen, 
vilket kan leda till missförstånd och också möjligen leda till att förskolläraren inte 
agerar korrekt i situationen. Med andra ord kan förskolläraren agera på barnets 
uttryckta glädje istället för den trygghet som barnet möjligen är mer behov av. 



8 
 

Gerland och Aspeflo (2009) skriver vidare att en stor utmaning för förskolepersonal 
är därför att tolka och förstå barn som använder icke-verbala-uttryck, exempelvis 
ögonkontakt, mimik och kroppsspråk. Enligt Holmsten (2002) visar forskning att 
lärandet påverkas av hur barns hälsa och välbefinnande är. Det vill säga om barnen 
mår bra psykiskt och fysiskt, då får barnen mer möjligheter att lära sig och lyckas 
bäst i förskolan. 
  

2.3 Kommunikation och samspel 
  
Kommunikation är centralt för förskollärarens yrkesroll, eftersom kommunikationen 
skapar ett samspel mellan barn/barn och barn/vuxna i förskolan. Jonsson (2016) 
visar i sin studie att god kommunikation bygger på empati, lyhördhet och 
ömsesidighet. Förskollärare behöver vara flexibla och använda en medveten 
pedagogik i förskolan. Förskolläraren fokuserar ofta de didaktiska frågorna vad och 
hur i kommunikationen med avseende på att barnen ska få förutsättningar att lära. 
Barn som inte har ett verbalt språk, kommunicerar till exempel genom att se, lyssna 
och peka. Förskolläraren ger barnen uppmärksamhet genom ett leende eller genom 
att låta barnen visa det som de vill visa. Förskollärare använder också ibland tecken 
som stöd i kommunikationen med barn som inte har ett verbalt språk. 
  

2.4 Specialpedagogiskt stöd och metoder 
  
Specialpedagogerna har också en roll i förskolan och kompletterar förskolläraren i 
förskolans verksamhet med barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen har 
fördjupade kunskaper om hur barn i behov av särskilda behov kan stöttas och kan ge 
stöd i form av rådgivning, utredning, information, samtala med förskollärare och 
bidra med kompetensutveckling till förskolor och andra verksamheter. Bladini 
(2004) menar i sin studie att specialpedagogens uppgift är att vägleda och stödja 
förskollärarnas arbete med barn i behov av särskilt stöd. Att bjuda in en 
specialpedagog till förskolan är i första hand för att stödja barn, familjen, barn och 
förskollärare i förskolans verksamhet. Detta stöd från specialpedagogen kan se ut på 
olika sätt, såsom att lyssna och bekräfta förskolläraren, bidra med nya perspektiv, 
dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper samt ge råd om hur förskolläraren 
kan arbeta vidare med barn i behov av särskilt stöd (Bladini, 2004). 
  
  
När en specialpedagog ska stötta ett barn i behov av särskilt stöd eller stötta 
förskollärarna på förskolan, är det, enligt Fischbein, Österberg och Wetso (2014), 
viktigt att inledningsvis ha ett specifikt samtal med förskollärare, specialpedagog och 
föräldrarna i förskolan. Efter samtalet med föräldrarna, observerar specialpedagogen 
barnets dynamik och beteende genom att följa barnets aktiviteter. Samtidigt 
observeras barnets intressen, det vill säga vad som lockar barnet. Efter samtalet och 
uppföljning av observationerna med arbetslaget, specialpedagogen och anhöriga, då 
fattar specialpedagogen tillsammans med arbetslaget och anhöriga ett beslut kring 
barnet. Ibland kan en lösning vara att barnet får en assistent, ibland behövs 
specialpedagogen vid flera tillfällen och ibland räcker förskollärares egna reflektioner 
och nya arbetssätt. 
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Engdahl och Ärlemalm- Hagsér (2015) nämner att en mindre barngrupp och en 
anpassad miljö kan vara en stödform för barn i behov av särskilt stöd. Barns behov av 
särskilt stöd ska inte ses som en egenskap hos barnet utan som situationsbundet, 
vilket innebär att barnet har ett samband mellan det som händer i mötet mellan 
barnen, vuxna, omgivning och de aktiviteter som sker i förskolans verksamhet. Det är 
viktigt att se barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling som subjekt där barnet har 
samma rättigheter och skyldigheter som alla andra barn och inte ses som objekt för 
specialpedagogiska insatser. Lutz (2009) beskriver vidare att förskolans kvalitet ofta 
ses som beroende av barngruppens storlek och antal förskollärare. Om förskolan har 
tillräckligt personaltäthet, då kan de utföra det uppdrag som förskollärarna har enligt 
läroplanen och när en förskollärare har en liten barngrupp då kan hen hantera 
barngruppen och utveckla barnen på bästa sätt. 
  
Förskollärare använder olika pedagogiska metoder i förskolan. Resultatet av studien 
av Sandberg och Norling (2014) har visat att det finns två typer av pedagogiska 
metoder som är lämpliga att användas i förskolan. Dessa är uppdelade i två 
kategorier: 1) generella metoder och 2) specifika metoder. Förskollärare använder de 
generella metoderna med hela barngruppen såsom rim, ramsor, motoriska övningar, 
bokläsning och pedagogiskt program som Bornholmsmodellen. De mer specifika 
metoderna innebär att förskolläraren eller annan yrkesprofession i förskolan arbetar 
med barn i fokus som har behov av särskilt stöd för att detta barn specifikt ska få 
möjlighet att utvecklas. Då riktas metoden specifikt mot det behov som det enskilda 
barnet har. 
  
Fischbein, Österberg och Wetso (2014) skriver att förskollärare kan utveckla sina 
kunskaper om pedagogiska metoder utifrån teorier samt sina och andras erfarenheter 
när det kommer till barn i behov av särskilt stöd. De anger också att ”traditionella” 
metoder, såsom lek, ramsor osv., mycket väl kan användas och rekommenderas till 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Sandberg och Norling (2014) drar 
slutsatsen från sin intervjustudie att förskollärare inte är medvetna om vilka metoder 
som är lämpliga att använda för barn i behov av särskilt stöd. Det verkar finnas en 
osäkerhet om hur förskollärare följer kravet i förskolans läroplan. Det verkar också 
finnas en osäkerhet bland förskollärarna om vilka teoretiska ansatser som forskning 
som handlar om barn i behov av särskilt stöd utgår ifrån. På så vis blir det svårt för 
förskollärare att utveckla metoder för barnet som är i behov av särskilt stöd. Det är 
viktigt att barn i behov av särskilt stöd ska vara delaktiga i förskolans verksamhet, för 
att förskolläraren ska kunna se barns styrkor och svagheter. Sandberg och Norling 
(2014) pekar även på vikten av att förskollärare gör en kartläggning för att underlätta 
och för att kunna se barnets behov, utveckling och lärande. 
  

Förskollärarens undervisningsstil, val av aktiviteter, återkoppling och uppfattning av 
barnens förmågor ligger till grund för barnets utveckling och lärande och för att 
stärka barns motivation, enligt (Fischbein, Österberg & Wetso, 2014). Motivation är 
en viktig och stor del i lärande och skapas i relationen mellan barn och mellan 
pedagoger samt barn (Fischbein, Österberg & Wetso, 2014). 
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2.4.1 Metoder som främjar kommunikation och samspel 
  
Enligt Svensson Höstfält (2011) kan barn i behov av särskilt stöd ha svårigheter med 
att förstå talat språk, vilket innebär att förskollärare måste hitta olika metoder för att 
kommunicera med barnen. Till exempel kan förskollärare använda olika verktyg för 
att skapa en kommunikation mellan sig själv och barnen, eller stötta barnen i 
kommunikation med andra. Det finns många olika verktyg som kan användas i 
vardagliga kommunikation exempelvis kan gester, texter, tecken, bilder och symboler 
användas för att förstärka och komplettera det talade språket. Vidare skriver 
Svensson Höstfält (2016) att teckenspråk också kan användas som ett verktyg för 
barn i behov av särskilt stöd. En del av förskollärare använder det både som en 
generell och specifik metod, eftersom teckenspråket är ett stöd för förståelsen och i 
förskolan så kallas det tal med teckenstöd. 
  

Forsling (2011) anser att det är viktigt att förskollärare ser digitala verktyg som ett 
pedagogiskt verktyg för barn i behov av särskilt stöd, för att kunna hjälpa barnen att 
utvecklas vidare. Förskollärarens närhet till barn kan skapa möjligheter till hur 
förskollärare utnyttjar digitala verktyg i förskolans verksamhet. Det vill säga att den 
används som en kommunikationsmetod som skapar en social miljö för kunskaper och 
lärande hos barn i behov av särskilt stöd. 
  

Forsling (2011) hävdar att förskollärare ska kunna variera och förändra sitt arbetssätt 
i förskola. Bland annat genom att använda digitala verktyg som en metod i sitt arbete. 
Digitala verktyg är betydelsefulla redskap som kan förstås ur tre olika aspekter. 
Första aspekten handlar om att förskollärare kan skapa goda relationer mellan barn 
och vuxna och samtidigt ha möjligheter att erbjuda redskap för barn i behov av 
särskilt stöd. Andra aspekten är arbetslivsaspekten som handlar om samhällets syn 
på att förskoleverksamhet är en plats som förbereder barn inför deras framtida 
yrkesliv. Den tredje är enligt Forsling (2011) demokratiaspekten som handlar om att 
alla barn är lika värda och har samma rättigheter och möjligheter till inlärning i 
förskolans verksamhet. 
 

3.0 Teoretiskt perspektiv 
  
I detta avsnitt redogör vi för det sociokulturella perspektivet som är vår studies 
teoretiska perspektiv. Med stöd av det sociokulturella perspektivet kommer vi att 
försöka förstå hur kommunikation och samspel sker tillsammans med barn i behov 
särskilt stöd i förskolan. 
 

3.1 Sociokulturella perspektiv 
  
Enligt Strandberg (2006) menar Vygotskij att det sociokulturella perspektivet 
innebär att samspel mellan människor inte bara är ett verktyg som stöttar 
människors lärande och utveckling, utan också ses som lärande och utveckling. Leken 
betonas som det mest betydelsefulla samspelet för utveckling då det utgör en plats, en 
”zon”, där barnet kan öva och imitera sådant som det ännu inte kan. För det krävs 
andra människor att kunna få imitera och öva med. Instruktion, imitation och lek är 
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således de tre metoderna som verkar i en utvecklingszon och kan förekomma 
tillsammans med varandra. 
  

Moll (1990) skriver om Vygotskijs teori om undervisning och nämner att Vygotskij i 
sina diskussioner om barn i behov av särskilt stöd ansåg att ett byte av 
undervisningsmiljö för barn i behov av särskilt stöd istället kunde få negativa 
konsekvenser. Han menade att om barn i behov av särskilt stöd isoleras och 
undervisas som enskild grupp kommer detta hämma deras utveckling samt leda till 
segregation från andra barn. Vidare ger Vygotskij ett exempel om barn med 
intellektuell funktionsnedsättning, att om barn inte får möta abstrakt tänkande i sin 
undervisning, kommer det att hämma och kanske påverka utvecklingen av det 
abstrakta tänkandet som barnet redan kanske har. Vygotskijs syn på lärande följer 
inte någon rak linje där barn i behov av särskilt stöd är ”mindre utvecklade” utan att 
lärande kan enligt Vygotskij ske genom flera olika linjer, det vill säga, genom flera 
olika lärandesätt. 
  
Fischbein, Österberg och Wetso (2014) ger ett exempel på hur en förskollärare med 
stöd av Vygotskijs teorier kan närma sig ett barn i behov av särskilt stöd och hur 
barnets utveckling kan stöttas. I exemplet försöker förskolläraren att balansera sin 
kommunikation och locka barnet in i samspel med hjälp av icke-verbal 
kommunikation, såsom gester och mimik, men även verbal och symbolisk interaktion 
med hjälp av lekmaterial. 
  

Kommunikation är en viktig del av samspelet mellan barn och förskollärare. Det är 
därför förskollärare behöver ha varierade metoder för att kommunicera och samspela 
med barnen. Vissa barn har svårigheter med kommunikation, något som ställer krav 
på att förskolläraren då ska lära sig eller hitta ett sätt att kommunicera med just det 
barnet. Detta kan ske genom att till exempel utgå från barns intresse och skapa 
lekrutiner som ett sätt att få in en bra kommunikation med dessa barn (Gerland & 
Aspeflo, 2009; O’Hare, 2017). Betoning ligger därmed på kommunikation enligt 
Gerland och Aspeflo (2009) och är en förutsättning för att barn i behov av särskilt 
stöd får en chans att få lära och utvecklas genom samspel, eller för att använda sig av 
Vygotskijs termer, skapa en potentiell utvecklingszon för barnet. 
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4.0 Metod 
  
I detta avsnitt kommer vi att presentera val av metod och hur vi har gått tillväga 
under studiens gång. I avsnittet kommer vi också beröra det material som vi har 
använt oss av och diskutera vårt metodval. I avsnittet kommer vi att beskriva 
studiens urval och slutligen om hur vi förhöll oss till de etiska aspekterna från 
vetenskapsrådet. 
  
4.1 Datainsamlingsmetod 
  
Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare arbetar kring samspel och 
kommunikation med barn i behov av särskilt stöd i förskolan och vilka resurser som 
finns att tillgå för förskollärare att stötta barn i behov av särskilt stöd inom förskolans 
verksamhet. Vi valde att genomföra en kvalitativ forskningsdesign, vilket Bryman 
(2011) lyfter fram som en forskningsstrategi som fokuserar ord istället för 
kvantifiering under analys och datainsamling. Datainsamlingen skedde genom 
semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2). Enligt Bryman (2011) innebär den 
semistrukturerade intervjun att intervjuaren dels har en uppsättning förberedda 
intervjufrågor, dels har intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor utifrån vad som 
lyfts i intervjun. 
  

Datainsamlingen ska besvara de frågeställningar som studien önskar lyfta. Det är av 
vikt att presentera tillvägagångssättet och hur datainsamlingen har fungerat. 
Transparens gällande datainsamlingen bidrar till att läsaren får en bild av 
undersökningens genomförande och förstår vad forskaren vill förmedla till läsaren i 
sin studie. Det är också av vikt att innan datainsamlingen påbörjas, fundera över vilka 
deltagare som bäst kan bidra med svar på studiens frågeställningar. Detta för att 
kunna ha tid att välja respondenter som har erfarenheter och kunskaper kring det 
som studien fokuserar på samt att respondenterna ska ha möjlighet att delta i 
studien. Bryman (2011) lyfter att det är viktigt att forskaren i god tid organiserar sina 
planer och funderar över hur urvalet ska ske och var intervjuerna ska genomföras. 
  
  

4.2 Urval 
  
Kvalitativ forskning handlar om att välja ut exempelvis individer, avdelningar och 
organisationer för att besvara de forskningsfrågor som forskaren har formulerat 
(Bryman, 2011). I vår studie intervjuas förskollärare. De kallas härefter antingen 
förskollärare, deltagare eller respondenter i uppsatsen. När en forskare ska intervjua 
en respondent, då behöver forskaren i god tid ta kontakt med respondenten för att 
presentera sin studie och få tillåtelse att utföra sin undersökning (Bryman, 2011). 
Därför kontaktade vi förskolechefer i god tid, för att presentera vår studie och få en 
bekräftelse för att kunna utföra vår studie i deras förskoleområde och därmed gå 
vidare till att kontakta förskollärare. 
  
  
Först tog vi kontakt med fem förskolechefer från tre olika kommuner för att fråga 
dem om det finns möjlighet att intervjua någon förskollärare i deras förskoleområde. 
Vi valde olika kommuner för att dels önskade vi få en spridning på kommuner, dels 
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för att det fanns en brist på förskollärare som hade möjlighet att ställa upp vid 
tidpunkten för studiens genomförande. När förskolecheferna gett besked om att detta 
gick bra, kontaktades förskollärare på de olika förskolorna. Kontakten skedde via 
personlig kontakt såsom telefonsamtal och möten i förskolorna. Därefter skrevs 
Missivbrevet ut (se bilaga 1) och delades ut till femton förskollärare på sju olika 
förskolor i tre olika kommuner. Valet av de förskollärarna skedde utifrån 
rekommendationer från de förskolechefer som vi hade kontakt med. 
Förskolecheferna rekommenderade förskollärare som har erfarenhet av barn med 
diagnos, misstänkt diagnos eller erfarenhet av barn med svårigheter och barn i behov 
av särskilt stöd. Vi hade egentligen inga krav på att förskollärarna skulle ha barn i 
behov av särskilt stöd på sin avdelning, utan vi ville bara undersöka hur 
förskollärarna resonerar utifrån våra intervjufrågor. Vi önskade se vilka perspektiv, 
erfarenheter och kunskaper kring barn i behov av särskilt stöd de uttrycker. 
  

Vi fick samtycke från elva förskollärare som arbetar i fem olika förskolor, medan fyra 
förskollärare som fick missivbrevet inte hörde av sig. När vi hade intervjuat åtta 
förskollärare, kändes det ändå som att vi hade fått tillräckligt med material för att 
analysera och jämföra i vår studie. Alla åtta respondenterna är utbildade förskollärare 
mellan 31–60 år. Till studien valdes att inkludera förskollärare med olika års 
yrkeserfarenhet. Samtliga förskollärare arbetar på avdelningar med barn mellan tre 
till fem år. Vi har valt att förskollärarnas identitet ska vara skyddade, därför kallas 
förskollärarna från intervjuerna för 1, 2, 3,4,5,6,7 och 8. 
  
  

Förskollärare 1 har 5 års yrkeserfarenhet 
Förskollärare 2 har 32 års yrkeserfarenhet 
Förskollärare 3 har 40 års yrkeserfarenhet 
Förskollärare 4 har 24 års yrkeserfarenhet 
Förskollärare 5 har 27 års yrkeserfarenhet 
Förskollärare 6 har 23 års yrkeserfarenhet 
Förskollärare 7 har 32 års yrkeserfarenhet 
Förskollärare 8 har 22 års yrkeserfarenhet 

  

4.3 Genomförande 
  
Först tog vi en personlig kontakt med förskollärare i olika verksamheter och ställde 
förfrågan om de ville delta i vår studie. Alla elva förskollärare i fem olika förskolor 
tackade “ja” till intervjun. Vi fick även besked om tid och datum för intervjutillfälle. 
Åtta intervjuer genomfördes individuellt i personalrummen för att få en lugn miljö. Vi 
hade 16 intervjufrågor (se bilaga 2) som användes i intervjun och vi ställde också 
uppföljningsfrågor som var relaterade till vårt syfte, frågeställningar och vårt tema. 
  
Vi använde uppföljningsfrågor för att kunna få mer förståelse och för att kunna 
jämföra förskollärarnas svar i intervjun. Vid vissa frågor reagerade förskollärare med 
att inte förstå vad vi menade, men vi förklarade då frågorna på ett annat sätt för att 
tydliggöra. Intervjuerna tog 20–30 minuter vardera. Innan påbörjandet av 
intervjuerna frågade vi respondenterna om vi fick spela in intervjun och vi talade om 
att inspelat material endas skulle användas till vår undersökning. Det för att 
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respondenterna skulle uppleva en trygghet. Vi frågade också om de ville att vi skulle 
svara med nickningar eller med ord när de besvarade intervjufrågorna.  
  
Varje intervju spelades in med hjälp av en mobiltelefon med inspelningsfunktion och 
antecknade för att underlätta för oss att minnas vad vi talade om vid intervjun och för 
att förhindra felkällor. Inspelat material transkriberades i efterhand och 
analyserades. Bryman (2011) skriver att en semistrukturerad intervju kan genomföras 
ansikte mot ansikte. En kvalitativ intervju ska spelas in och skrivas ut, eftersom 
forskaren i en kvalitativ studie har ett intresse att veta vad respondenten säger och 
hur hen säger det. 
 

4.4 Analysmetod 
  
Materialet analyserades med hjälp av en tematisk analys som beskrivs av Bryman 
(2011). Med stöd av den tematiska analysen har vi försökt identifiera centrala teman i 
hela materialet genom att läsa det flera gånger och jämföra det vi har hittat med 
varandra. Vi skapade en tabell för att markera återkommande teman med en egen 
underrubrik som förekom hos de åtta förskollärare. 
  

Tema Underrubrik 1 Underrubrik 2 

1) Förskollärares medvetenhet 
om arbetssätt med barn i 
behov av särskilt stöd. 

Förskollärares syn på 
definition av barn i 
behov av särskilt stöd. 

Förskollärares 
arbetssätt med barn i 
behov av särskilt stöd. 

2) Förskollärares arbete kring 
samspel och kommunikation 
med barn i behov av särskilt 
stöd i förskolan. 

Förskollärares samspel 
med barn i behov av 
särskilt stöd. 

Förskollärares 
kommunikation med 
barn i behov av särskilt 
stöd. 

3) Resurser som förskollärare 
får för att kunna arbeta med 
barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan 
  

Resurser som 
förskollärare får i 
förskolan. 

Stödet från 
specialpedagog i 
förskolan. 

4) Utmaningar som 
förskollärare upplever i arbetet 
med barn i behov av särskilt 
stöd i förskolan. 
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Fördelarna är att det ger en helhetsbild av materialet och gör det enklare att förstå. 
Nackdelarna är dock att olika människor kan komma fram till olika teman, vilket gör 
det till en delvis subjektiv metod, trots att det är en av de mest använda metoderna 
vid kvalitativ dataanalys. 
  

4.5 Forskningsetik 
  
Det är viktigt att tänka på forskningsetiska aspekter vid genomförande av en 
undersökning. De grundläggande forskningsetiska aspekterna är att hänsyn ska tas 
till respondentens frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. 
Informationskravet är en av de principer som gäller i forskningsetik. Det innebär att 
de personer som är inblandade och direkt ingår i forskningen ska informeras om 
syftet och att deras deltagande i studien är frivilligt. Med avseende på detta har vi 
nämnt både studiens syfte och deras frivillighet i vårt första informationsbrev som 
delades ut. Vi har nämnt det även i början av intervjun att de har rätt att när som 
helst avbryta sitt deltagande. I informationskravet gäller att vi är ansvariga för att 
deltagarna har förstått den informationen som ges. Vi är också ansvariga att 
informera deltagande om allt som berör dem när det gäller de forskningsetiska 
principerna. Vi har även efterfrågat deltagarna om de är intresserade av att ta del av 
vårt forskningsresultat när det publiceras. Frivilligheten att delta ingår även i 
samtyckeskravet där de bestämmer ifall de vill medverka eller inte. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter, till exempel namn, inte får 
spridas och måste förvaras med största konfidentialitet. I studien nämns därmed inga 
namn på respondenterna. Det inspelade materialet transkriberas på ett sätt så att det 
inte kan kopplas till någon av förskolorna. Samtidigt används materialet enbart i 
forskningssyfte (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). 
  

 

5.0 Resultat 
  
Här presenteras studiens resultat om förskollärares arbete kring samspel och 
kommunikation med barn i behov av särskilt stöd i förskolan och vilka resurser som 
finns att tillgå för förskollärare för att stötta barn i behov av särskilt stöd inom 
förskolans verksamhet. Resultatet är baserat på datainsamlingen utifrån kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. Varje tema presenteras under en 
egen rubrik och resultat utgår från fyra teman. Rubrikerna är: 1) Förskollärares 
förhållningssätt och arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd, 2) Förskollärares 
arbete kring samspel och kommunikation, 3) Resurser som förskollärare får för att 
kunna arbeta i förskolan och 4) Utmaningar som förskollärare upplever i arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 
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5.1 Förskollärares förhållningssätt och arbetssätt med barn i behov av 
särskilt stöd 
  
I detta tema om förskollärares förhållningssätt och arbetssätt samlas utsagor som på 
olika sätt speglar respondenternas syn på innebörden av särskilt stöd i förskolan. 
  

5.1.1 Förskollärares syn på definition av barn i behov av särskilt stöd 
  
Särskilt stöd som begrepp genererade svar från respondenterna som visar att 
förskollärarna verkar dela uppfattning om vad barn i behov av särskilt stöd innebär i 
en förskolekontext. Samtliga utsagor visade på en mångfacetterad bild av innebörden 
av särskilt stöd, då förskollärarna dels definierade barn i behov av särskilt stöd som 
barn som på grund av en diagnos, som till exempel autism eller ADHD behöver extra 
stöd och hjälp i förskolans verksamhet. Dels angavs att det kan handla om barn som 
inte har diagnos, men som har svårigheter till exempel med verbala språket, som är 
sena i utvecklingen eller barn som har svårigheter i samspel med barn och vuxna. 
  

5.1.2 Förskollärares arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd 
  
Samtliga förskollärarna beskrev också hur de inkluderar barn som är i behov av 
särskilt stöd i aktiviteter i förskolan. De flesta förskollärarna svarade att alla barn i 
förskolans verksamhet oavsett stödbehov har rätt till utveckling och lärande och att 
alla barn har rätt att vara delaktiga i alla aktiviteter som genomförs i förskolan. 
  
Som en grundförutsättning för inkludering och delaktighet angavs barnens trygghet. 
Förskollärare (1) ansåg att det är viktigt att som professionell förskollärare vara 
medveten om vilka möjligheter barn i behov av särskilt stöd ska få bland 
barngruppen och miljön i förskolan. Utifrån detta nämnde hen att: ”först och främst 
är hur förskollärares förhållningssätt gentemot barn är och synen på barnen, 
exempelvis att tala med barngrupp om barns olikheter för att öka förståelse hos 
barngruppen ”. Förskolläraren kopplade detta till barns trygghet i förskolans 
verksamhet. Förskollärares förklaring till barngruppen om barn i behov av särskilt 
stöd är, för att hjälpa barngruppen att skapa en förståelse om likvärdighet i 
förskolans verksamhet. På det sättet kanske barnet i behov av särskilt stöd inte ska 
känna sig annorlunda eller utanför barngruppen, vilket innebär att dessa barn kan 
vara med i barngruppen istället för att förskollärare behöver ha dessa barn själva i ett 
annat rum. Förskolläraren betonade att på detta sätt kan trygghet skapas för barnen 
som också visar att de har samma värde som alla andra barn i förskolan. 
  
Beträffande arbetssätt för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten 
gav förskollärarna olika exempel på hur detta arbete sker. Respondenterna uttryckte 
att de anpassar rutiner och strukturer i vardagen och att de anpassar miljön utifrån 
barns behov och förutsättningar. Ett exempel på hur förskollärare utgår från barns 
behov är genom att använda bilder för att underlätta förståelsen av dagsschema för 
barnen. Ett annat exempel är de erbjuder barn i behov av särskilt stöd, stöd i alla 
aktiviteter som sker i förskolan. Om ett barn däremot är trött och inte har lust att 
delta i aktiviteten, då får hen att vara själv med en vuxen i ett rum för att vila sig. 
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Förskollärarna betonade vikten av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd är att 
förskolläraren behöver följa barnen noggrant och utgå från barnens intresse, 
kunskaper och erfarenheter. På det sättet kan förskollärare skapa trygghet för alla 
barn genom att öppna sig och sin famn till dem. För att barn ska få möjligheter till 
utveckling och lärande, behöver förskollärare först observera barnet för att få reda på 
barnets möjligheter och styrkor. Utifrån detta förklarade förskollärare (3) varför det 
är viktigt att förskollärare observerar barn i behov av särskilt stöd: “förskollärare gör 
först en observation på barnet för att kunna se vilka svårigheter barnet har, efteråt 
genomför förskollärare ett utvecklingssamtal med barnets föräldrar för att 
förmedla dem om hur barnet är i förskolans verksamhet”. 
  
En del av de intervjuade förskollärarna nämnde att de arbetar mycket med 
kartläggning för att kunna se både barns svårigheter och styrkor. Kartläggning görs 
vidare för att förskollärarna ska bli medvetna om de använder rätt material och rätt 
resurser i arbetet med barnen. Bland annat uttryckte förskollärare (4): “förskollärare 
ska skriva en handlingsplan och kartläggning för att se vad barnet är bra på och 
vad har barnet för svårigheter”. Även förskollärare (6 och 7) nämnde att arbetslaget 
reflekterar och gör en kartläggning för barn i behov av särskilt stöd, för att se vilka 
svårigheter barnen har innan de kontaktar en specialpedagog. 
 
  

5.2 Förskollärares arbete kring samspel och kommunikation med barn i 
behov av särskilt stöd i förskolan 
  
När det gäller samspel och kommunikation med barn i behov av särskilt stöd i 
förskolans verksamhet, uttryckte förskollärarna sig på olika sätt och de verkar också 
arbeta på olika sätt beroende på barns behov och förutsättningar. 
  

5.2.1 Förskollärares samspel med barn i behov av särskilt stöd i förskolan 
  
Ett gemensamt svar av alla förskollärarna var att de nämnde att samspel med barn i 
behov av särskilt stöd i förskolan sker genom att förskollärarna är delaktiga, vägleder 
och är i närheten av barnen som behöver särskilt stöd. Detta innebär att förskollärare 
ska vara på platsen där barnen befinner sig för att hjälpa dem, till exempel med att 
komma in i barngruppen eller genom att starta en lek för att alla barn i förskolan ska 
få möjligheter att leka med andra barn. 
 
  
Förskollärare (4) gav ett exempel på hur de stöttar ett barn som är i behov av särskilt 
stöd genom att förskolläraren startar en lek som leder till inkludering av fler barn i 
leken: 
  
  

En dag har jag tagit fram några bilar, eftersom just det här barnet som är i behov av 
särskilt stöd har haft ett intresse av bilar. Jag och barnet har varit själva i hallen och har 
lekt med bilar. Efteråt märkte jag att det finns några barn som inte har diagnos eller 
svårigheter som tog också bilar, men de inte vågade att komma till oss, utan de satt 
lugna och stirrade på oss hela tiden. Därför bjöd jag dem till leken för att inkludera och 
göra alla barn delaktiga i leken. 
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Som vi har nämnt ovan, sker förskollärarnas samspel med barn ofta på olika sätt 
beroende på barns behov, förutsättningar och situationer. Bland annat visar 
resultatet att förskolläraren kan agera som en länk mellan barnet och andra 
barn. Förskollärare (1) uttryckte för detta genom följande: “att förskollärare 
alltid ska erbjuda barnet att delta i samlingen oavsett om barnet inte vill, 
eftersom det kan hända att barnet ändrar sig och vill vara med. På så sätt kan 
förskollärare inkludera barnet i samlingen, genom till exempel att barnet sitter 
på en vuxens knä”. 
 
  
Detta kan relateras till det som förskollärare (6) i sin tur nämnde att ” förskollärare 
ska vara som en länk och stöd för ett barn i behov av särskilt stöd, för att kunna 
hjälpa barnet att våga komma in i leken med andra barn i förskolan”. 
  
  

5.2.2 Förskollärares kommunikation med barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan 
  
För att förskollärare ska kunna kommunicera med barn som är i behov av särskilt 
stöd, ger de exempel på olika kommunikationsstrategier som de använder. I det här 
fallet visar resultatet att de flesta förskollärarna som vi har intervjuat, till exempel 
förskollärare (1,2,3,6, 7 och 8) använder kommunikationsmetoder såsom 
teckenspråk, bilder, konkreta material, kroppsspråk och mimik med barn som inte 
har ett verbalt språk. Samtidigt använder förskollärare böcker med bilder, de 
använder lätta ord och korta meningar för att barnen ska få möjlighet att förstå. 
  
 
Resten av förskollärarna som vi har intervjuat kommunicerar dock på andra sätt. 
Exempelvis nämnde förskollärare (5) att de mest använder en kamera som ett stöd så 
att det bli en riktig bild för barn i behov av särskilt stöd. Till exempel uttrycktes: 
  
  
  

Visar en bild på förskolans gård när vi vill gå ut, så att barnet kan skapa en 
förståelse vart kommer vi gå i någonstans. Ett annat sätt att kommunicera med 
barnet är att använda ett program i lärplatta för att vi vuxna och andra barn 
tillsammans med det barnet kan öva på ord och bilder samt teckenstöd. Exempelvis 
lära sig hur de kan teckna frukt så att barnet kan förstå. 

  
  
Förskollärare (4) verkar ha mest fokus på hur kommunikationen sker mellan 
förskollärare och föräldrar. Hen nämnde: 
  
  
  

Kommunikationen med barn i behov av särskilt stöd sker genom att ha först bra 
kontakt och kommunikation med barnets föräldrar samt samtala med dem om hur 
förskollärare och hem tillsammans kan gå tillväga för att kommunicera med 
barnet, så att förskolan och hemmet använder samma kommunikationsmetod med 
detta barn. Till exempel att både hemmet och förskolan använder bilder som ett 
stöd. 
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5.3 Resurser som förskollärare får för att kunna arbeta med 
barn i behov av särskilt stöd i förskolan 
  
Resultatet visar att det är viktigt att förskollärare får resurser i förskolan för att kunna 
arbeta med barn i behov av särskilt stöd. När vi har jämfört de åtta intervjuerna har vi 
uppmärksammat att de får resurser och stöd från olika insatser. 
  
  

5.3.1 Resurser som förskollärare får i förskolan 
  
De åtta förskollärarna uttryckte att förskolan tilldelas resurser när de har ett barn 
med diagnos eller när de har barn med svårigheter i förskolan. Till exempel om ett 
barn inte har det verbala språket. Stödet som de får är exempelvis 
teckenspråksutbildning, extra personal (resurs) i förskolan och hjälp från en 
specialpedagog. 
  
Vissa förskollärare beskrev att de alltid har någon person i förskolan som stödjer 
förskollärare kring barn i behov av särskilt stöd, som ger förskollärarna råd om miljö 
och inte minst vilka material förskollärarna kan använda med barnet. Till exempel 
beskrev förskollärare (2–3) att de får stöd av en biträdande förskolechef som har ett 
uppdrag att stötta förskollärare med kartläggning, planering, utformning av miljö och 
urskilja vilka aktiviteter/tema/lekar som passar barnen. 
  

5.3.2 Stödet från specialpedagogen i förskolan 
 

Resultatet visar att specialpedagogen anses vara en viktig resurs. De flesta 
respondenter nämnde att de har tillgång till en specialpedagog som resurs i 
förskolan. Flertalet förskollärare (3,4,5,6 och 8) uttryckte att de får tips av en 
specialpedagog. Specialpedagogen bidrar med till exempel tips på hur förskollärare 
ska kunna öva med barn i behov av särskilt stöd att interagera med andra barn. 
Specialpedagogen bidrar också med tips på vilka material förskollärare kan använda 
med barn i behov av särskilt stöd samt konkreta övningar om dessa barn behöver till 
exempel sjukgymnastik. 
  
Vidare visar resultatet att flertalet respondenter (2–8) också får stöd av en 
specialpedagog angående hur förskolan och hemmet kan samarbeta för att stötta 
barnen. Exempelvis att utföra ett gemensamt möte tillsammans med habilitering och 
föräldrarna, för att få samma övningar, se barns utveckling och se vad som behöver 
utvecklas. Flera av respondenterna (2–8) får tips om hur de kan stötta barnen och 
vilken litteratur som både föräldrarna och förskollärare kan läsa för barnen. 
  
Vidare nämnde förskollärarna att hjälpen som de får av en specialpedagog är att 
bland annat kontakta vårdcentral vid behov. Specialpedagogen brukar ställa olika 
frågor, delta i aktiviteter och samtalar med förskollärare för att ge råd kring vissa 
situationer som gäller barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Exempelvis berättade 
förskollärare (2 och 7) att stödet som specialpedagogen ger är att upprätta en 
handlingsplan med fokus på att ge förslag om hur förskollärare kan ändra miljön på 
förskolan så att den ska anpassas efter barn i behov av särskilt stöd. 
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Resultatet visar dock att det externa stödet från en specialpedagog inte är tillgängligt 
för alla. En av de åtta förskollärarna angav att de inte har kontakt med 
specialpedagog: “Vi får inte hjälp av specialpedagog utan bara från utvecklingschef 
(förskolechef) för att få råd om hur man går tillväga. Exempelvis hur vi kontakter 
habilitering för att få information om hur vi skulle hjälpa och utveckla ett barn som 
är i behov av särskilt stöd på bästa sätt”. Det innebär att alla förskolor inte har 
samma möjlighet att få in specialpedagog eller hjälp från dem. Den förskolan har då 
istället en utvecklingschef (förskolechef) för att få råd och hjälp när förskollärare 
hamnar i svåra situationer och exempelvis inte vet hur de ska gå tillväga. På så sätt 
hjälper utvecklingschefen (förskolechefen) förskolläraren att kontakta till exempel en 
specialpedagog. 
  
Resultaten visar att specialpedagogen är tillgänglig och att de flesta förskollärare får 
erbjudanden från habilitering när det gäller barn som har diagnos. Medan en viss del 
av förskollärarna istället har en specifik person på förskolan. Den personen kan stötta 
förskollärarna genom att ge råd. Exempelvis berättade en av förskollärarna (6) att 
“habiliteringen erbjuder ett barn när hen har fysiska sjukdomar, till exempel autism 
eller ADHD. På så sätt erbjuder de förskolan tips om vilka hjälpmedel kan barnet få 
i förskolan”. 
  
  

5.4 Utmaningar som förskollärare upplever i arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd 
  
Det verkar som förskollärarna upplever att det finns brister i förskolan inom 
området. Förskollärarna uttryckte exempelvis att de brister som finns är tidsbrist, 
brist på personal och även att förskolan enligt dem har för stora barngrupper. Detta 
gör att förskollärare inte hinner fokusera på varje barn som är i behov av särskilt 
stöd. 
  
Förskollärarna beskrev att det bland personalen saknas kunskap kring barn i behov 
av särskilt stöd och hur de kan hantera svåra eller lätta situationer med aktuella barn, 
eftersom personal inte har någon utbildning eller erfarenheter kring dessa barn. En 
förskollärare anser alltså att de inte har den grundläggande kunskap som de behöver 
för att stötta barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna nämnde vidare att ibland 
upplever de att det är svårt att arbeta med barn som behöver särskilt stöd. 
Respondenter berättade vidare att detta också kan leda till svårigheter att kunna 
förmedla information och struktur till dessa barn. Hen menar att det finns risk att 
barnen inte känner sig trygga eller förstått i förskolans verksamhet, och att detta kan 
vara en orsak till att barnen visar frustration genom att bli arga, skriker, dunkar på 
bordet eller golvet och gråter eller skrattar. 
  
Enligt förskollärarna (1,2,4,5,6,7,8) är det viktigt att barn ska utredas för att de ska få 
rätt behandling, rätt material, rätt stöd till sin utveckling och lärande i förskolans 
verksamhet. Respondenterna berättade vidare att när förskollärare har fått 
information om vad barn behöver för stöd, då ökar självförtroendet hos 
förskolläraren och hen kommer vara medveten om hur hen arbetar med dessa barn.  
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Förskollärare (3) nämnde att “det är viktigt att barnet ska utredas så att 
förskollärare ska veta vad barnet har för svårigheter och veta vilka resurser som 
förskolan ska ha. Exempelvis kurser, utbildning och teckenstöd”. 
 
  
Förskollärare (3) uttryckte att förskollärarna inkluderar barn i behov av särskilt stöd i 
alla aktiviteter, genom att erbjuda dem aktiviteter som de är intresserade av, för att 
göra barnen delaktiga, men förskollärarens personliga åsikt vid intervjutillfället var 
att ”det borde finnas en förskola för barn i behov av särskilt stöd när barnet har 
fyllt fyra års ålder, för att det finns tillräckligt med utbildad personal och material 
samt stöd för dessa barn.” Det är därför hen vill att det ska finnas en specifik förskola 
för barn i behov av särskilt stöd istället för att inkludera det barnet i sin omgivning 
och samhället. 
  
  

6.0 Resultatanalys 
  
I det här avsnittet kommer vi att presentera vår resultatanalys om hur förskollärare 
arbetar kring samspel och kommunikation med barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan och vilka resurser som finns att tillgå för förskollärare för att stötta barn i 
behov av särskilt stöd inom förskolans verksamhet. I resultatanalysen ses 
undersökningens viktigaste resultat utifrån ett sociokulturellt perspektiv samt 
tidigare forskning. Analysen presenteras i fyra olika delar som tillsammans besvarar 
forskningsfrågorna. 

  
  

6.1 Förskollärares medvetenhet och arbetssätt med barn i behov av 
särskilt stöd 
  
Resultaten visar att förståelse av innebörden av begreppet barn i behov av särskilt 
stöd verkar delas av samtliga åtta förskollärare som deltog i undersökningen. 
Förskollärarna nämnde att barn i behov av särskilt stöd inte behöver ha diagnos, utan 
barn kan ha svårigheter, tillfälliga eller mer varaktiga. Exempelvis kan barn vara sena 
i sin utveckling eller så kan barn ha problem med det verbala språket. Förskollärarna 
verkar ha kunskaper, erfarenheter och vara medvetna om betydelsen av “barn i behov 
av särskilt stöd”. Enligt Renblad och Brodin (2014) omfattas barn i behov av särskilt 
stöd av barn som har vissa svårigheter och som behöver extra stöd och mer tid av 
någon vuxen. Barn i behov av särskilt stöd handlar också om barn som kan behöva 
stöd i vardagen i förskolans verksamhet. Sandberg och Norling (2014) anser att 
definitionen av barn i behov av särskilt stöd ses som en social konstruktion för barns 
behov och utgår inte från barns egenskaper utan inställningar som finns kring barnen 
till exempel i förskolan gällande hur barn vanligtvis är och vad de förväntas klara av. 
  
  
Förskollärarna berättade att de inkluderar alla barn i pedagogiska aktiviteter, oavsett 
om barn har stödbehov eller inte. Förskollärarna nämnde vidare hur de inkluderar 
barn i behov av särskilt stöd, men de förklarade inte direkt på vilket sätt de 
inkluderar barnen eller vilka material de använder med dessa barn. Enligt förskolans 
läroplan (Skolverket, 2016) ska barns behov och intresse ligga till grund för 
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utformning av omgivningen och planering av förskolans verksamhet. Det är därför 
förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar och lockar dem till 
aktiviteter. Samtidigt ska förskolemiljön anpassas till alla barn, ta hänsyn till barnens 
behov och förutsättningar för att barnen ska utvecklas så långt som möjligt. Vidare 
riktas vårt synsätt mot förskolans läroplan som består av att barnen ska kunna växla 
mellan olika aktiviteter under dagen i förskolan och att de ska möta vuxna som ser 
varje individs möjligheter. Holmsten (2002) nämner i sin artikel att resultatet av en 
fallstudie som Dysthe visar att barns engagemang har ett samband med 
förskollärares kunskap och erfarenheter, att skapa inlärningsaktiviteter som 
involverar alla barn i aktiviteten. Holmsten (2002) beskriver vidare att förskollärares 
uppdrag är att ha högt ställda förväntningar på barnen och måste se till att alla barn 
har möjligheter till att uppnå dessa förväntningar som förskolläraren har. Det 
betyder att förskolläraren ska stötta barnen hela tiden.  
 
  
Engdahl och Ärlemalm- Hagsér (2015) nämner att förskollärares arbetssätt beskrivs 
som de metoder och förhållningssätt som förskollärare använder sig av i förskolans 
verksamhet. Lek är ett exempel på ett specifikt arbetssätt i förskolan, vilket också kan 
ses som förskolepedagogikens grund för barns intresse och utveckling, dvs. ett 
lekfullt lärande. Här kopplar vi det till hur förskollärarna uttryckte sig om 
arbetssättet. Resultaten av våra intervjuer visar att alla förskollärare utgår från barn/ 
barns behov och intresse t.ex. i leken, eftersom förskolan är en plats som skapar en 
lustfylld och lärorikt lärande för barnen. Förskollärare anpassar sig efter rutiner och 
strukturer i vardagen, för att underlätta vardagliga rutiner för barn i behov av särskilt 
stöd. Exempelvis för att underlätta förståelse hos barn om vad dem ska göra under 
sin dag och vilka aktiviteter som ska ske. I läroplan för förskolan står det att 
förskolans uppdrag är att stimulera barnens utveckling, lärande och att ge alla barn 
en trygg omsorg (Skolverket, 2016). 
 
  
Förskollärarnas utsagor visar att de ser det som viktigt att förklara för hela 
barngruppen om människors olikheter och att alla människor är lika mycket värda 
oavsett om de är annorlunda. Förklaringen för barngruppen är ett sätt att komma 
närmare varje individs förståelse om att alla människor är lika värda och unika på sitt 
eget sätt. Förhållningssätt gentemot barn är därför mycket viktigt. Enligt Engdahl och 
Ärlemalm- Hagsér (2015) genom förhållningssätt då sker ett samspel och dialog 
mellan förskollärare och barn. På det sättet kan förskollärare diskutera med barnen 
t.ex. i samlingen om barns lika värde, för att skapa en förståelse om vad det är viktigt 
för barngruppen i en viss situation. Detta för att skapa goda förutsättningar för barns 
lärande. Om en förskollärare har ett bra förhållningssätt, då kan hen nå alla barns 
lärande och utveckling. Detta kan också relateras till värdegrunden som skrivs fram i 
förskolans läroplan i vilken det framgår att barnen ska ha en förståelse om att 
människor är olika men att alla har lika värde, oavsett kön, funktionsnedsättning, 
religion, eller annan trosuppfattning (Skolverket, 2016). Det står också i 
barnkonventionen att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt, 
moraliskt liv och att barn ska få möjlighet att delta i samhället på lika förutsättningar 
som andra människor får (FN, 1989). 
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Samtliga förskollärare nämnde att det är viktigt att först observera barn i behov av 
särskilt stöd, för att se barnen i helheten i verksamheten. Exempelvis att se barns 
utveckling, lärande, vad barn intresserar sig av och på vilken nivå de är. Det handlar 
också om att se barns beteende i olika situationer och vilka utmaningar de har under 
dagen i verksamheten. Vi menar att förskollärare på det sätt kan bygga en bro mellan 
hen och barnen. Samtidigt hjälper det förskollärare att lära känna varje barn genom 
att utgå från barns behov. På så sätt kan förskolläraren skapa trygghet hos dem. 
Utifrån förskollärarnas utsagor har resultatet visat att observationen hjälper 
förskollärare att hitta olika metoder som gynnar barns utveckling samt lärande 
vidare. Resultatet visar att efter observationer och reflektioner med arbetslaget, gör 
förskollärarna en kartläggning på barn som behöver extra hjälp för att underlätta 
arbetssättet med dessa barn. Kartläggningen hjälper förskollärarna att samarbeta 
med föräldrarna kring barnets behov, utveckling och lärande för att föräldrarna ska 
vara medvetna om hur förskollärare ska gå tillväga och arbeta vidare med det barnet. 
Fischbein, Österberg och Wetso (2014) lyfter fram att det är viktigt att ha ett samtal 
med förskollärare och vårdnadshavare i förskolans verksamhet. Det är också viktigt 
att en specialpedagog deltar i samtalet. Efteråt observerar både vårdnadshavare och 
specialpedagogen barnets beteende och rörelse under olika situationer i förskolan. 
Exempelvis barnets intresse och lek. Efter samtalet och uppföljning av 
observationerna med förskolläraren, specialpedagogen och vårdnadshavare, fattas 
gemensamt ett beslut kring det barnet. Beslutet kan ibland vara att barnet får en 
resurs, som till exempel en assistent eller att specialpedagogen ibland behövs vid flera 
gånger och ibland kan förskollärares egna reflektioner och nya arbetssätt vara 
tillräckligt. 
  
  

6.2 Förskollärares arbete kring samspel och kommunikation med barn i 
behov av särskilt stöd i förskolan 
  
Respondenternas utsagor om arbetssättet kring kommunikation och samspel med 
barn i behov av särskilt stöd, kan ses bära flera aspekter förenliga med ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande. Exempelvis kan det att de arbetar med 
medvetenhet om hur de vägleder barn i behov av särskilt stöd genom att använda sig 
själva, barngruppen och miljön som stöd för barn kan tolkas utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. Enligt Strandberg (2006) som hänvisar till Vygotskijs 
sociokulturella perspektiv, att barnet närmar sig till lärandet genom att samspelet 
sker mellan barn/barn och barn/vuxna. Vygotskij beskrev vidare att samspelet är 
lärande och utveckling, vilket gör att samspelet kan utgöra en zon där barnet övar och 
imiterar med andra barn och vuxna. Detta bidrar till en utvecklingszon och sker 
tillsammans med varandra. 
  
 
Vissa förskollärare nämnde att de ser sig själva som en länk mellan barn i behov av 
särskilt stöd och andra barn och vuxna. Exempelvis placerar sig förskollärare nära de 
av barn som behöver särskild stöttning för att kunna stötta och vägleda barnen i 
samspel med andra barn. Enligt Moll (1990) är Vygotskijs syn på lärande inte någon 
form av en rak linje utan lärandet sker generellt, vilket innebär att det gäller alla barn 
i förskolan och samtidigt kan lärandet ske på olika sätt beroende på barns nivå. Detta 
kan tolkas som att det är viktigt att barn får ta del av varierade aktiviteter och 
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upplevelser, något som kan relateras till utsagan från en förskollärare om vikten att 
erbjuda barn i behov av särskilt stöd att delta i en samling, oavsett om barnen vill 
vara med eller inte. 
  
Beträffande kommunikationsmetoder som används av förskollärarna använder de 
flesta en variation av olika kommunikationsmetoder med barn i behov av särskilt 
stöd. Exempelvis kroppsspråk, teckenstöd, mimik och bilder för att underlätta 
kommunikationen med barn i behov av särskilt stöd. Detta kan relateras till studien 
av Sandberg och Norling (2014) som tar upp betydelsen av att förskollärare använder 
sig av lämpliga pedagogiska metoder för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. I 
Sandbergs och Norlings (2014) studie framgår att förskollärarna använde olika 
metoder språkträning, rörelse, uttrycksmedel, pedagogiskt program och en annan 
professionell resurs samt mer vuxenkontakt. Metoderna användas generellt och 
specifikt på förskolan. De generella metoderna användes tillsammans med hela 
barngruppen, medan de specifika metoderna användes med fokus på det enskilda 
barnet som behövde stöd. Svensson Höstfält (2011) beskriver att förskollärare 
använder olika metoder, för att skapa en dialog mellan förskollärare och barn i behov 
av särskilt stöd. Metoder som kan användas i vardagliga kommunikation med dessa 
barn i förskolan är enligt Svensson Höstfält (2011) t.ex. gester, text, tecken, bilder och 
symboler i förskolans verksamhet. Metoderna är således sannolikt de som angavs av 
respondenterna i denna studie. 
 
  
Vidare visar resultatet att en del av förskollärare använder digitala verktyg som en 
metod för att kunna kommunicera med barn i behov av särskilt stöd. Till exempel 
använder barn sig av en lärplatta som ett verktyg för att kunna kommunicera med 
andra barn och vuxna i förskolans verksamhet. Enligt Forsling (2011) ska IKT- 
verktyg vara tillgängliga för alla barn i förskolan. Även barn som är i behov av särskilt 
stöd ska få möjlighet att använda sig av detta verktyg. Det för att barnet får möjlighet 
att använda sin förmåga och sina kunskaper kring IKT. Barn använder inte digitala 
verktyg bara för att det finns en nytta av i framtiden, utan när barnen använder 
digitala verktyg i leken, då utvecklar de sina förståelser kring lekar och lär sig mer. 
Exempelvis när ett barn sitter tillsammans med en vuxen och spelar ett spel på 
lärplattan, då lär sig barnen att kommunicera, producera, att vara kreativ och 
nyskapande.  
 

6.3 Resurser som förskollärare får för att kunna arbeta med barn i behov 
av särskilt stöd i förskolan 
 

De åtta intervjuerna visar att samtliga förskollärare får resurser och stöd i förskolans 
verksamhet, beroende på barns behov och förutsättningar. Exempelvis finns en 
specialpedagog tillgänglig för de flesta förskollärarna. Två förskollärare får stöd från 
en utvecklingschef (förskolechef) och en biträdande förskolechef, vilka ger stöd och 
ge råd för förskollärare samt hjälp med att planera det pedagogiska stödet för barn 
som behöver särskilt stöd. Fischbein, Österberg och Wetso (2014) beskriver att en 
specialpedagog spenderar mycket tid med barn i behov av särskilt stöd, för att kunna 
både utveckla barnen och handleda förskollärare. Specialpedagogen ger möjligheter 
och tid till förskolläraren att fokusera på de andra barnen när hen är på plats. 



25 
 

Vidare visar resultatet att specialpedagogens stöd för de flesta förskollärarna innebär 
att stödja förskolläraren med planering, kartläggning, och med råd för hur de 
hanterar vissa situationer i förskolan och för att hjälpa förskollärarna att samverka 
med habilitering samt föräldrarna. Exempelvis kan förskolan och hemmet använda 
samma material eller ha samma litteratur för barnen. Svensson Höstfält (2016) 
skriver vidare att det är viktigt att ha en specialpedagog i förskolan för att utveckla 
pedagogiken i arbetslaget som arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Bladini 
(2004) menar i sin studie att förskolan erbjuder en specialpedagog i förskolan för att 
stödja barn, anhöriga och förskollärare. Specialpedagogens uppgift är att vägleda, 
vara lyhörd, bekräfta och ger råd till både förskollärare och för att stötta också 
förskollärarnas arbete med barn i behov av särskilt stöd. 
  
  

6.4 Utmaningar som förskollärare upplever i arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd 
  
Resultatet visar att de flesta förskollärare upplever brist på tid, brist på personal och 
brist på utvecklingskompetens som utmaningar i arbetet med att stötta barn i behov 
av särskilt stöd. Resultatet visar också att barngrupperna tenderar att vara för stora, 
vilket anses kunna påverka arbetet. Alla dessa faktorer påverkar barns möjlighet att 
få stöttning för att få möjlighet att utvecklas som de ska. Lutz (2009) anser att 
personaltäthet har stor betydelse för att barnen i förskolan då underlättar för 
förskollärare att hantera barngruppen. Om förskolan har stora barngrupper och 
mindre personaltäthet, då kommer förskolläraren inte hinna arbeta med alla barnen 
utifrån deras behov. Att ha tillräckligt med förskollärare i förskolan, är någonting 
som bidrar till en god balans mellan barnens (i behov av särskilt stöd) tid med och 
utanför barngruppen. Vi uppfattar att förskollärarna fokuserade på personaltäthet 
och hur de stöttade samt inkluderade barn i behov av särskilt stöd i andra 
barngrupper. Vidare menar Lutz (2009) att uppdelning av barngruppen är så att barn 
med koncentrationssvårigheter får chans till enskild träning av deras 
koncentrationsförmåga vilket främjar deras utveckling. Däremot så har denna syn 
kritiserats genom tiderna, både förr och nu, då Moll (1990) skriver att Vygotskij 
menar att när förskollärare har ett samspel med barngruppen, då får barnen 
möjligheter att lära och utveckla sig på bästa sätt t.ex. i leken. Det innebär att barn i 
behov av särskilt stöd får också möjligheter att träna på samspel med andra barn och 
vuxna i förskolan, det vill säga att samspel hjälper att utveckla den sociala 
kompetensen hos barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet. 
 
  
Förskollärarna verkar också uppleva att de saknar kompetens för att på bästa sätt 
stötta barn i behov av särskilt stöd. Enligt resultatet beskriver några att de hamnar i 
situationer som leder till att de inte kan hantera vissa situationer, eftersom de inte 
har fått någon utbildning eller har begränsad kunskap kring dessa barn. Detta 
kopplar vi samman med Jonsson (2016) som skriver i sin artikel att förskollärare 
beskrivs som en aktör som bidrar och är ansvarig för barn i behov av särskilt stöd så 
att barnet ska öva på att ta första steg att vara med eller bjudas in till barngruppen. 
Jonsson (2016) nämner vidare i sin studie att god kommunikation bygger på empati, 
att förskollärare ska lyssna på barnen och bekräfta dem. Förskolläraren behöver 
också vara aktiv och medveten i förskolan. Vidare ska förskollärare tänka på de 
didaktiska frågeställningarna i kommunikationen med barnen.  
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Resultatet visar vidare att de flesta förskollärarna anser att det är viktigt att barns 
behov ska utredas, så att förskollärarna ska kunna stödja barnen på bästa sätt. 
Genom att använda lämpligt material som passar varje barn, rätt behandling och stöd 
till sin utveckling och lärande. En förskollärare nämnde dock att det borde finnas en 
specifik förskola för barn i behov av särskilt stöd när de har fyllt fyra år för att dessa 
barn ska kunna få rätt stöd av personal som har mer kunskaper kring barn i behov av 
särskilt stöd. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har alla barn som har fyllt ett år rätt 
att erbjudas förskola och ta hänsyn ska tas till barns behov. Förskolan ska stötta barn 
som har fysiska eller andra skäl i behov av särskilt stöd i sin utveckling. 
 
  

7.0 Diskussion 
  
I det är här avsnittet diskuteras studiens syfte i relation till resultatet och bakgrund. I 
resultatdiskussionen kommer vi att synliggöra våra egna tankar kring resultatet och i 
metoddiskussionen diskuteras olika aspekter rörande studiens genomförande. 
  

7.1 Resultatdiskussion 
  
Mänsklig utveckling sker genom samspel och kommunikation med både barn och 
vuxna. Därför ska förskollärare både stödja och vägleda barn i behov av särskilt stöd 
genom samspel och kommunikation i förskolan. Resultat av vår studie visar att 
förskollärare använder barngruppen som en aktiv del i stöttandet av utveckling och 
lärande hos barn i behov av särskilt stöd. Genom samspel och kommunikation med 
barngruppen, anses barn lära sig att härma och våga. Genom det sättet utvecklar 
barnet sitt lärande vidare och är mer delaktig i barngruppen och i aktiviteter. Detta 
ger också barnet en möjlighet att utvecklas i det sociala samspelet i förskolans 
verksamhet. Enligt Gerland och Aspeflo (2009) finns det alltid något barn som 
behöver extra stöd i barngruppen. På så sätt är det förskollärarens uppgift är att se till 
att dessa barn får stöd och utvecklas utifrån deras förmåga i förskolans verksamhet. 
Förskolläraren ska också se till att barnen får stöd och resurser till kommunikation 
och samspel i förskolans verksamhet. 
  
 
Vi vill lyfta fram vikten av att förskollärare använder kommunikationsverktyg i 
förskolan. Det för att skapa en tillgänglig lärmiljö till alla barn i förskolans 
verksamhet oavsett om barnet har en diagnos eller andra svårigheter. Enligt 
förskollärarna i denna studie kan digitala verktyg hjälpa barn i behov av särskilt stöd 
att få struktur och ordning i vardagen, även hjälper barnet att utveckla sin 
kommunikation och samspel med andra barn och vuxna. Forsling (2011) skriver att 
samspelet sker när förskollärare använder digitala verktyg, till exempel en lärplatta i 
förskolans verksamhet. När lärplattan används sker ett samtal mellan både 
förskollärare och barnen, vilket gör att kroppsrörelser, blickar och gester kan 
användas för att förstärka samt komplettera det som sägs verbalt. Det för att 
underlätta barnens delaktighet och ge dem möjlighet att delta aktivt i sitt lärande 
samt att skapa tillit till sina förmågor. 
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De flesta av respondenterna fokuserade på lärplattan i intervjun mer än de andra 
resurser såsom bilder, mimik, ramsor eller bildböcker med mera, vilket vi tror kan 
bero på att digitala verktyg såsom lärplatta har blivit mer populärt i samhället. 
Förskollärare kan använda digitala verktyg som en hjälpmetod för att kommunicera 
med alla barn i förskolans verksamhet och det erbjuder nya möjligheter för barn i 
behov av särskilt stöd (Forsling, 2011). 
  
Digitala verktyg såsom lärplattan är ett viktigt verktyg att användas med barn i behov 
av särskilt stöd i förskolor. Just för sin enkelhet och är också meningsfull i barns 
vardag. Det ger barnen möjligheter att använda sig av och kommunicera med andra 
barn och vuxna genom verktygen, exempelvis bilder. Det för att barns utveckling och 
lärande ska främjas av förskolläraren. Om förskolläraren är medveten om hur hen 
använder verktyget med barnen på ett lämpligt sätt, kan hen stötta deras nyfikenhet 
och lärande med verktyget så långt som möjligt. Det är också viktigt att barnen ska 
känna att det har kontroll och en förståelse för vad som händer omkring sig. 
Resultatet har visat att förskollärare använder lärplattan med alla barn som ett 
pedagogiskt verktyg i arbetet, för att kunna nå barns förståelse, nyfikenhet och ge 
dem utrymme att stimuleras och utmanas i sin förståelse för vad förskollärare säger 
till dessa barn. Utifrån detta nämner Forsling (2011) i sin artikel att förskollärare 
fokuserar på digitala verktyg eftersom det är ett viktigt pedagogiskt verktyg för barn i 
behov av särskilt stöd. Verktyget stöttar både förskollärare och utvecklar barnen 
vidare. Förskolläraren använder också digitala verktyg som en 
kommunikationsmetod med barn i behov av särskilt stöd, för att kunna skapa en 
social miljö som lockar och utmanar barns lärande och utveckling vidare. 
 
  
Utifrån resultatet tolkar vi att alla barn i förskolan ska ges den vägledning och 
stimulans som barn behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Utifrån sina 
egna resurser ska barn få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt 
läroplanens mål (Skolverket, 2016). Enligt Svensson Höstfält (2016) är barnen 
huvudpersoner och kan behöva ha ett stöd till exempel i aktiviteter. På det sättet 
kommer barns självständighet stödjas i förskolans verksamhet. Självständighet 
innebär att barnen ska ha en förståelse för sig själva som dyrbara. Barnen ska ha 
förståelse för att det finns möjligheter, att de har rättigheter att fatta egna beslut och 
dessutom att de ska känna att de även har en kontroll som rör den egna personen. 
Björck- Åkesson (2014) nämner vidare att det är viktigt att förskollärare ska lära 
känna av vuxna och närmiljön som barnen befinner sig i. Det för att få kunskaper och 
förmågor samt vara medveten om barnens resurser i förskolan. Det vill säga att 
förskollärare och andra vuxna som är omkring dessa barn är kunniga och medvetna 
om vad som utgör svårigheter. 
  
Resultatet av våra intervjuer visar att förskollärarna arbetar på olika sätt, men de har 
ett gemensamt mål att uppnå. Detta är att ha ett bra bemötande och ett bra 
förhållningssätt gentemot barn, föräldrarna och arbetslaget i förskolans verksamhet. 
Ett bra förhållningssätt och bemötande är en utgångspunkt för att kunna utveckla, 
påverka och utmana barns utveckling samt lärande. Förskollärarnas förhållningssätt 
är också att vara likvärdig mot alla barn i förskolor. Då förskollärare utgår från varje 
enskilt barn och sitt behov, kan hen påverka varje barns förståelse och respekt för de 
rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Till exempel att 
förskollärare förklarar för barngruppen att alla barn har rätt att komma till tals och 
att alla barn och vuxna ska lyssna på varje individ när hen talar. Det innebär att 
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vuxna är viktiga förebilder till alla barn i förskolor. Därför relaterar vi förskollärares 
förhållningssätt till sociokulturellt perspektiv i vår studie. Vi utgår från Vygotskij 
(2006) som nämner att barn lär sig av varandra. Det innebär att barn lär sig när de 
umgås med både vuxna och andra barn under dagen i förskolans verksamhet. 
Gerland och Aspeflo (2009) anser också förskollärarens uppgift är inte enkel, men 
forskarna tror att det finns mycket som förskollärare kan göra och som också möjligt 
för dem. 
 
En förskollärare nämnde att det borde finnas särskilda förskolor för barn i behov av 
särskilt stöd, eftersom förskolepersonal som arbetar i dessa förskolor då skulle vara 
utbildade för att stötta barn i behov av särskilt stöd. Förskolläraren ansåg också att 
det då skulle finnas tillräckligt med material för att utveckla dessa barn. Björck- 
Åkesson (2014) skriver att speciella förskolor för barn i behov av särskilt stöd är 
ovanligt i Sverige, men att det finns flera förskolor som har barn i behov av särskilt 
stöd i samma barngrupper i avdelningar. Här ställer vi oss kritiska till hur specifika 
förskolor skulle kunna inkludera alla barn i samhället? Utsagan väcker många tankar 
och frågor som till exempel vad det beror på att förskollärare önskar ha en specifik 
förskola eller om förskolläraren vara medveten om vad hen sade i intervjun. 
Förskollärarens utsaga motsäger likabehandlingsplanens intentioner om att alla 
människors lika värda och att alla har lika rätt till förskolan. Alla förskollärare ska 
utföra sitt uppdrag enligt förskolans läroplan. I förskolans läroplan (Skolverket, 
2016) står det att förskolan ska spegla de rättigheter och skyldigheter som uttrycks i 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Fischbein, Österberg och Westo (2014) 
skriver att det är viktigt att förskollärare tror på sin egen förmåga att bemöta 
uppdraget i förskolans verksamhet, för att skapa en undervisningsmiljö där alla barn 
oavsett det har diagnos, andra svårigheter eller inte har några svårigheter alls.  
 
 
Flera av förskollärarna hade mycket fokus på olika diagnoser barnen kunde ha och 
betonade av diagnosticering. Exempelvis nämnde en förskollärare att när hen talar 
med ett barn och barnet inte har en ögonkontakt med hen eller om barnet är mycket 
aktiv, då misstänker förskolläraren att barnet har någon slags funktionsnedsättning 
utifrån sitt beteende i förskolan. Enligt oss är det inte nödvändigt att sätta ord på 
barns beteende bara för att vissa diagnoser är omtalade i vårt samhälle idag. Däremot 
ska barnen ges sin frihet och inte misstänkas eftersom alla barn utvecklas på olika 
sätt och i olika takt. Gerland och Aspeflo (2009) beskriver att förskollärare ibland 
letar efter “symtom” hos ett barn och diagnostiserar då de upplever ett barn är 
besvärligt och har svårigheter att anpassa sig till förskolans rutiner och aktiviteter.  
 
  
Utifrån intervjuerna med de åtta förskollärare framgår det tydligt hur viktigt det är 
att ha en specialpedagog i förskolans verksamhet. Specialpedagogens kompetens 
kompletterar förskollärarnas yrke och arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan. Specialpedagogen samarbetar med både förskollärare och vårdnadshavare 
för att hitta de bästa lösningarna till barnet. Specialpedagogen kan också vägleda 
förskollärarna i arbetet och ge dem råd som underlättar arbetet kring barn i behov av 
särskilt stöd. Svensson Höstfält (2016) nämner att specialpedagogens uppgift är att 
vägleda och ger direkta råd till förskollärare så att de blir stärkta i sin kompetens för 
att stötta alla barn i förskolan. 
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Alla åtta förskollärarna har beskrivit vikten med att ha kontakt och stöd från 
habiliteringen. Habiliteringens huvudsakliga funktion är att ge stöd till barn som har 
diagnosticerade funktionsnedsättning samtidigt som de stöttar vårdnadshavare. 
Habiliteringen planerar med både förskolläraren och vårdnadshavare för att komma 
överens om hur hemmet och förskolan kan samarbeta för att på bästa sätt stötta 
barnet. Om barnet har en diagnos, då gör de tillsammans en handlingsplan för att 
bestämma vem som är ansvarig för det barnet. Exempelvis vem som är ansvarig i 
förskolan, vilka material ska användas och vad som behöver förbättras och förändras 
i förskolans miljö med hjälp av en specialpedagog. Habiliteringens betydande roll 
pekas även ut av Sandberg (2014) samt Svensson Höstfält (2016) som anser att det är 
viktigt att barn som har svårigheter eller en diagnos får stöd av habiliteringen. 
 
  
Förskollärarna beskrev att de gör kartläggningar tillsammans med förskolechef, 
vårdnadshavare och ibland med en specialpedagog också som deltar i samtalet. 
Kartläggningarna bygger på observationerna av barnet som sker i förskolan. 
Förskollärare använder även kartläggning i reflektioner kring barnet för att kunna 
lägga en grund för en fortsättning av arbetet med barnet. Det för att kunna se barnets 
utvecklingsnivå och vad som är nästa steg för barnet. Förskollärare kan använda 
kartläggningen beskrevs också som underlag vid handlingsplan, för att kunna uppnå 
kort- och långsiktiga mål i förskolan. Detta hjälper också förskollärare att kunna 
utforma någon slags av stöd och tillgodoser barnets i behov av särskilt stöd. 
Almqvists (2014) skriver att observationer av barns samspel görs för att förskollärare 
ska kunna se barnets beteende, utveckling och lärandenivå. Björck- Åkesson (2014) 
berättar också att när förskollärare använder sig av en kartläggning, då får de 
möjlighet att samarbeta mer om barnets förutsättningar och förmågor i förskolans 
verksamhet. Eriksson (2014) anser att förskollärare ska observera och beskriva barns 
engagemang, eftersom förskollärare behöver definiera, analysera barnets beteende av 
olika slags av svårigheter. 
 
 
Vi ser inga problem med diagnoser eller med barn i behov av särskilt stöd, utan vi ser 
ett problem hur människor har svårigheter med att förstå och bemöta dessa barn i 
samhället, samt att människor har svårigheter att skilja på hur de använder ordet 
“barn i behov av särskilt stöd”. Vi som blivande förskollärare ska kunna underlätta 
inkludering och kommunikationen i stort, eftersom barnen också är en del av 
samhället. För vår framtida yrkesroll har detta arbete lett till minskad osäkerhet 
kring bemötande av barn i behov av särskilt stöd, då vi kommer att fokusera extra på 
kommunikationen och samspel. Vi kommer i framtiden använda oss av alternativa 
kommunikationssätt med hela barngruppen då vi nu inser hur viktigt det är. 
 

7.2 Metoddiskussion 
  
Vi har genomfört en kvalitativ studie, där vi har intervjuat åtta förskollärare. Vårt 
syfte med intervjuerna var att få en inblick i hur förskollärare arbetar kring samspel 
och kommunikation med barn i behov av särskilt stöd i förskolan samt vilka resurser 
som förskollärare behöver för att stödja barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 
Genom semistrukturerade intervjuer fick vi rik information och kunskap. I 
semistrukturerade intervjuer förekommer öppna frågor som ger respondenterna 
möjlighet till uttömmande svar som kan leda till diskussion. För att kunna få det 
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någorlunda standardiserat hade vi förberedda frågor vilket ledde till ganska 
omfattande insamlat material som sedan kategoriserades. Vi valde att spela in 
intervjuerna då det enligt Bryman (2011) leder till ett bättre minne av det som har 
sagts, färre felkällor och bättre analysmöjlighet av det transkriberade materialet. 
 
  
En möjlig felkälla i vår studie är att vi enbart kontaktade sju förskolor via e-post. 
Samtidigt kan en möjlig felkälla vara att vi i förväg skickade ut våra frågor så att 
förskollärarna kunde förbereda sig. Detta kan ha lett till att förskollärare valde att 
ändra på det som sägs och att förskollärarna kunde kolla upp vad som är okej att säga 
och inte. Vårt ämne är ett känsligt ämne att tala om, speciellt ifall förskolan inte har 
resurser att hjälpa barn trots att förskolläraren verkligen vill. Som vidare förbättring 
av studien hade vi kunnat intervjua en person från kommunen eller en person från 
Skolverket för att kunna få information om hur det ligger till med lagar och 
bestämmelser kring resurser och stöd till förskollärare. Enligt Bryman (2011) är 
felkällor som rör bearbetning av datainsamling ett resultat av en felaktig hantering av 
datainsamling, exempelvis kodning av svaren. 
 
  
Genom att vi använde en ljudinspelning under intervjuerna och transkriberade det 
respondenterna sade, kunde vi gå tillbaka till det de berättade när vi skrev vår studie. 
Detta gav oss en möjlighet gå tillbaka till utsagorna, om vi upplevde att något 
möjligen inte stämde, om något eventuellt var oklart, eller om vi misstänkte att vi 
hade missat något av det respondenterna sade. Bryman (2011) anser att forskare ska 
spela in intervjun och sedan skriva ner den. Forskaren är intresserade av både vad 
respondenterna säger och hur de säger det. 
 
  
Under intervjun fick vi repetera frågorna hela tiden. Vi vet inte riktigt om det beror 
på att vi hade formulerat fel eller om förskollärarna inte visste vad de skulle svara och 
därför behövde mer tid att tänka på det. När förskollärarna besvarade frågorna 
nämnde de hela tiden att frågorna gick in i varandra och att de redan har besvarat 
frågorna, vilket vi tyckte att de inte gjorde. När vi ställde frågan till respondenterna 
om de kunde ge ett exempel, då försökte de att undvika svaren, genom att repetera 
samma svar hela tiden eller genom att säga att vi hade nämnt det tidigare. Här ställer 
vi oss kritiska till varför de intervjuade var lite undvikande? Kan det till exempel 
beror på att vårt ämne är ett känsligt ämne. Det finns vissa respondenter som inte 
höll sig till intervjufrågorna, utan de gick in på andra ämnen som vi inte hade med 
vår studie och göra. Bryman (2011) beskriver att vid öppna frågor så finns för- och 
nackdelar. Nackdelarna med öppna frågor är de kan leda till att respondenterna 
svarar med ett ovanligt och oförväntat svar i intervjun. Respondenterna kan också ge 
andra svar och inte hålla sig till intervjufrågorna. 
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7.3 Slutsats 

Resultat i vår studie visar att förskollärare använder sig av de metoder och kunskaper 
som de har fått från sina erfarenheter, sin fortbildning och specialpedagogiskt stöd. 
Samtliga förskolor lade betoning på metoder som hjälp till att kommunicera med 
barnet. De flesta metoder baserades på aktiviteter i den större barngruppen, vilken är 
förenlig med Vygotskijs teorier om att skapa en utvecklingszon tillsammans med 
andra barn, till exempel genom aktivitet. Det stöd som förskollärare mest ville ha var 
kunskap om alternativa kommunikationssätt och stöd av specialpedagog, så att de 
ska kunna veta hur de kan nå fram till ett barn i behov av särskilt stöd samt hjälpa 
hen att bli mer delaktig i barngruppen. 
 

7.4 Framtida forskning 
  
Det kan behövas mer forskning kring detta ämne, för att skapa mer förståelse kring 
barn i behov av särskilt stöd. Att vi ska kunna hitta flera lösningar och möjligheter att 
förändra synen på barn i behov av särskilt stöd som att inkludera dem. Att utgå mer 
från barns behov och att skapa resurser som de behöver för att kunna klara vardagen 
i förskolan. Det behövs mer forskning kring barns resurser och metoder i förskolan, 
så att forskningsfokus kan utgå från hur förskollärare får stöd och om de får det 
stödet som de anser att de behöver i förskolan kring barn i behov av särskilt stöd. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Missivbrev 
  
Information om en undersökning om hur förskollärare arbetar där vi undersöker 
förskollärares arbete med fokus på att främja samspel och kommunikation för barn i 
behov av särskilt stöd i förskolan. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 
undersökning. 
  
Hej, 
  
Vi är två förskollärarstudenter som heter Shumoos Alsabti och Meis Atshan som läser 
sista terminen på förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Vi ska nu skriva 
vårt självständiga arbete där vi undersöker förskollärares arbete med fokus på att 
främja samspel och kommunikation för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Vi är 
även intresserade av vilket stöd förskollärare beskriver att de får och behöver för att 
stödja barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 
Vi har valt att utgå från kvalitativ undersökningsmetod detta kommer att ske genom 
enskilda intervjuer. 
  
Intervjun kommer att grunda sig ur typiska situationer ur förskolans verksamhet där 
du som förskollärare behöver göra ställningstagande över hur du skulle agera. 
Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. Vid godkännande kommer intervjuerna att 
spelas in för möjlighet att ha ett mer aktivt samtal vid intervjun. Inspelningen 
kommer inte att delas med någon utöver handledaren vid Mälardalens Högskola. All 
hantering av materialet sker varsamt av oss som skrivpar och raderas så snart arbetet 
är godkänt och klart, dock senast 2019-02-01. 
  
Det är naturligtvis möjligt att som deltagare i undersökningen få ta del av det färdiga 
resultatet när arbetet är klart, om så önskas. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola som i sin slutversion 
kommer att läggas ut på databasen Diva. 
  
Undersökningen kommer att följa alla etiska regler som finns för forskning och 
därmed kommer ingen personal eller barn att 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. 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: Shumoos Alsabti                                                           Student: Meis Atshan 
  

                                                                                      
                     

Handledare: 
Anne Lillvist 
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Bilaga 2 
  
Frågeställningar till förskollärare: 
  
1.  Hur många års yrkeserfarenhet har du? 

  
2.  Vad innebär barn i behov av särskilt stöd för dig i verksamheten? 
  
3.  Hur arbetar du med barn i behov av särskilt stöd? 
  
4.  Hur inkluderar du barn med särskilt stöd i aktiviteter i förskolan? Kan du ge ett 
exempel? 
  
5.  Hur kan du som förskollärare utgå från barns perspektiv som är i behov av särskilt 
stöd i förskolan? 

  
6.  Utifrån dina kunskaper och erfarenheter, hur hjälper du ett barn i behov av 
särskilt stöd att ha samspel med andra barn i förskolans verksamhet? 

  
7.   Hur brukar ni ha en kommunikation med barn i behov av särskilt stöd? 
  
8.   Vad finns för möjligheter att erbjuda barn i behov av särskilt stöd i 
verksamheten? 
  
9.  På vilka situationer får du resurser för att stödja barn med särskilt stöd? 

  
10. Vilka metoder använder du för att utveckla ett barn med särskilt stöd? 
  
11.  Vilka svåra situationer kan du uppleva med barn som har särskilt stöd? 
  
12.  Vad tycker du som förskollärare att behöva utvecklas i verksamheten för att 
kunna utveckla ett barn i behov av särskilt stöd? 
  
13.  Hur avgör ni när ska ni kontakta en specialpedagog? 

  
14.  Kan du beskriva det stöd som specialpedagogen ger? 

  
15.  Får ni någon hjälp från habilitering och vad erbjuder de för hjälp? Kan du ge 
några exemplar? 
  
16.  Hur anser du att resurserna kan förbättras? 
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