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Sammanfattning 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ ansats för att ta reda på hur 
förskollärare definierar barn i behov av särskilt stöd, samt hur insatserna kring dessa 
barn ser ut. För att få svar på våra frågor har vi genomfört en intervju samt delat ut 
enkäter på fyra skilda förskolor. I resultatet har det framkommit att begreppet barn i 
behov av särskilt stöd är svårdefinierat och att det går att studera utifrån två skilda 
perspektiv. De olika synsätten har betydelse för hur man definierar ett barn i behov 
av särskilt stöd, eftersom man antingen ser barnet eller miljön som bärare av 
problemet. Dessutom påverkas arbetet med barn i behov av särskilt stöd av vilket 
perspektiv man väljer att angripa svårigheterna utifrån. Enligt de olika 
förskollärarnas beskrivningar ser insatserna överlag liknande ut. Dock nämner 
många att insatserna styrs av ekonomiska förutsättningar där tidsbrist är en 
återkommande faktor. Enligt vår undersökning har förskollärarna kompetens till att 
möta barns skilda behov, men tidsbristen hindrar deras arbete.  
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Förord 
 

Vi har gjort alla delar som ingår i vårt examensarbete gemensamt. Vi har tillsammans 
läst och diskuterat litteraturen, och har även valt att skriva tillsammans för att på 
bästa sätt ta tillvara på varandras kompetenser. Redan innan vi påbörjade arbetet 
gjorde vi upp en plan där vi diskuterade hur och när vi skulle arbeta samt vilka 
förväntningar vi hade på examensarbetet.  

 

Vi vill framföra ett stort tack till alla förskollärare som deltagit i vår undersökning, 
genom att bidra med era erfarenheter och tankar kring ämnet. Med hjälp av er har vi 
fått en ökad förståelse för arbetet med barn i behov av särskilt stöd, vilket vi kommer 
att ta med oss i vår framtida yrkesroll. Slutligen vill vi även tacka vår handledare 
Jonas Nordmark som har väglett oss under arbetets gång.  
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1. Inledning 
 

Lärarutbildningen och läroplanen genomsyras av att man som lärare ska kunna se till 
alla barns skilda behov och förutsättningar. Även om detta torde kännas som en 
självklarhet så är det många gånger en utmaning, inte minst när det kommer till barn 
som är i behov av ett särskilt stöd. Dessutom är begreppet ”barn i behov av särskilt 
stöd” svårt att definiera eftersom det är brett och ofta situationsbundet. Att anses 
vara i behov av särskilt stöd är i sig inte en diagnos, utan ett sätt för förskolan att 
hantera utmaningar hos barn som inte ryms inom den ordinarie verksamheten. Vi 
var därför intresserade av att undersöka hur verksamma förskollärare arbetade med 
barn i behov av särskilt stöd och om deras metoder skiljer sig åt beroende av skolans 
resurser och lärares synsätt och arbetssätt.   

 
”Vad det gäller är inte enbart att möjliggöra en god utbildning för barn och ungdomar i behov av 

särskilt stöd och stimulans. I slutändan handlar det om vilken skola vi vill ha – en skola för alla eller 
inte.” (Atterström och Persson, 2000:23) 

 

Enligt Lutz (2009) så besitter förskollärarna kunskap i hur de ska möta barns olika 
behov men menar samtidigt att tidsbrist begränsar förskollärarnas arbete. Vi vill med 
vårt arbete därför betona förskolans betydande roll när det kommer till tidiga insatser 
för barn i behov av särskilt stöd. En mindre insats i ett barns tidiga skolgång hjälper 
till att förebygga behovet av större insatser när barnet blir äldre. Alla barn har rätt till 
att få sina behov tillgodosedda för att kunna utvecklas på bästa sätt. 

 

Genom denna undersökning hoppades vi få ökad kunskap inom området som vi kan 
ha nytta av i vårt framtida yrke. Vi hoppas även att andra studenter eller verksamma 
förskollärare kan komma att ha användning av vårt arbete. Att ta del av andras 
erfarenheter och tankar kring ämnet innebär en möjlighet att få reflektera över sin 
egen yrkesroll. Meningen med denna fördjupning är att på bästa sätt kunna forma en 
trygg och stimulerande miljö för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur verksamma förskollärare ser på 
begreppet barn i behov av särskilt stöd.  

1.2 Frågeställningar 

 

 Hur definierar förskollärarna barn i behov av särskilt stöd?  

 Vilka insatser görs enligt förskollärarna för barn i behov av särskilt stöd?  
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2. Bakgrund 
 

I vårt examensarbete har vi valt att använda oss av litteratur som vi anser har gett oss 
en god teoretisk bakgrund för att genomföra vår undersökning. Genom att söka 
litteratur på biblioteket och i olika databaser har vi hittat den information som vi 
behöver för just vår studie. För att ta del av den mest relevanta forskningen för vårt 
ämne har vi lagt ned mycket tid på att jämföra olika källor för att sedan undersöka de 
primärkällor som tycktes återkomma i litteraturen. Strävan efter att i möjligaste mån 
använda enbart primärkällor har inneburit att vi följt upp litteraturens referenser för 
att kunna ta del av den ursprungliga källan.  De mest centrala och återkommande 
källorna i vår undersökning har varit författade av Kristian Lutz, Bengt Persson och 
Elisabet Sjöberg. Sjöbergs (1997) avhandling visar på de olika svårigheter som barn i 
behov av särskilt stöd kan uppvisa, men hon belyser även svårigheten i att utföra en 
kategorisering. Lutz (2009) rapport beskriver de mest förekommande 
problemområden som tas upp i de resursansökningar som gjorts till barn i förskolan. 
Anledningen till att Lutz rapport varit intressant i vår undersökning är att den dels är 
väldigt övergripande men framförallt känns den aktuell och förankrad i verkligheten. 

Det relationella och kategoriska perspektivet kan man läsa om i flera sekundärkällor, 
de flesta hänvisar dock till Perssons (1998) tabell som den primära källan, varav den 
känts som nödvändig att ha med i vårt arbete. Den har även kommit att bli central i 
vår analys eftersom vi använt den som ett verktyg när vi har analyserat resultatet.  

2.1 Barn i behov av särskilt stöd 

 

I vårt examensarbete kommer vi att använda oss av begreppet ”barn i behov av 
särskilt stöd”. Fram tills 1991 användes begreppet barn med behov av särskilt stöd. 
Enligt skolverket(2008, reviderad 2011) var syftet med ordbytet att markera att 
eventuella problem hos ett barn inte nödvändigtvis beror på problem som ligger hos 
barnet själv. Förklaringen till problemet kan istället ligga i den omgivande miljön. 
Skolverket lyfter även upp det faktum att barns särskilda behov är situationsbundet i 
den meningen att ett barn kan behöva särskilt stöd i en viss miljö, men inte i en 
annan (2008, reviderad 2011).  

Enligt skolverket(granskad 2012) kan det röra sig om mycket olika behov som barn 
uppvisar och därför går begreppet ”behov av särskilt stöd” inte att entydigt definiera. 
Skolverket(granskad 2012) skriver även att de flesta barn under sin skoltid någon 
gång stöter på svårigheter som gör att de behöver särskilt stöd under kortare eller 
längre perioder. 

2.2 Förklaringsmodell för definitioner av barn i behov av särskilt stöd 

 

Vi kommer under denna rubrik att förklara två olika synsätt på barn i behov av 
särskilt stöd utifrån ett relationellt och kategoriskt perspektiv. De två perspektiven 
hänger ihop med definitionen som skolverket publicerat och det känns därför viktigt 
att lyfta fram forskning kring begreppen, teorin visar hur barn i behov av särskilt stöd 
kan definieras på olika sätt. Vi har använt Perssons förklaringstabell där han 
presenterar de två olika perspektiven i sin specialpedagogiska rapport från 1998 som 
en möjlighet för oss att kunna kategorisera de olika definitionerna av barn i behov av 
särskilt stöd. Vi är dock medvetna om att det finns andra teorier som faller utanför 
dessa ramar som innebär att tabellen inte säkert kan ge oss fullständiga förklaringar 
av definitionerna. Enligt Persson (1998) innebär ett kategoriskt perspektiv att 
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svårigheter ses som individuella, att det är något som grundar sig i barnets problem 
eller som uppkommit på grund av exempelvis dåliga hemförhållanden. Ett 
relationellt perspektiv innebär istället att man ser till vilka samspel i barnets miljö 
som påverkar denne. Persson (1998) menar därmed att ett relationellt perspektiv 
också innebär att förutsättningarna för att ett barn ska kunna uppnå vissa mål 
förändras beroende på hur omgivningen ser ut för eleven. Persson argumenterar för 
det relationella perspektivet, men menar även att de två perspektiven inte behöver 
vara helt skilda från varandra. Utifrån ett relationellt perspektiv kan man minska 
svårigheter som en elev uppvisar utifrån ett kategoriskt perspektiv, som till exempel 
kan bero på låg begåvning. 

 

Nedan redovisar vi tabellen som enligt Persson (1998:31) visar ”konsekvenserna för 
skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval”.  

 

 Ett relationellt 

perspektiv                                                       

Ett kategoriskt 

perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 
kompetens 

Förmågan att anpassa 
undervisning och stoff till 
skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna 

Ämnesspecifik och 
undervisningscentrerad 

 

Uppfattning av special-
pedagogisk kompetens 

Kvalificerad hjälp att 
planera in differentiering i 
undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt-
relaterad till elevers upp-
visade svårigheter 

 
Orsaker till special-
pedagogiska behov 

 

Elever i svårigheter. 
Svårigheter uppstår i 
mötet med olika 
företeelser i 
utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. 
Svårigheter är antingen 
medfödda eller på annat 
sätt individbundna 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för special-
pedagogiska åtgärder 

 

Elev, lärare och 

lärandemiljö 

Eleven 

Förläggning av ansvaret 
för specialpedagogisk 
verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och 
lärare med aktivt stöd från 
rektor 

 

Speciallärare, special-
pedagoger och elevvårds-
personal 
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2.3 Definitioner av barn i behov av särskilt stöd 

 

Under den här rubriken har vi valt att utgå ifrån de tre problemområden som var de 
mest återkommande i Lutz undersökning från 2009. Även Sjöbergs rapport lyfter 
fram olika svårigheter barn i behov av särskilt stöd uppvisat, dock menade hon att det 
var svårt att genomföra en kategorisering eftersom majoriteten av barnen som deltog 
i hennes undersökning uppvisade fler än en svårighet (1997). Vidare har vi valt att 
inte söka forskning kring barn som har utvecklingsstörningar eller fysiska 
funktionsnedsättningar eftersom dessa svårigheter inte förekommit i de 
forskningsrapporter som vi tagit del av. Därför har vi istället valt att fokusera på de 
problemområden som varit mest förekommande.  Sammanfattningsvis så är 
begreppet svårdefinierat men man kan ändå urskilja svårigheter som innebär att 
förskolorna blir tvungna att vidta åtgärder.  

2.3.1 Språk och kommunikation 

 

Av svårigheter som barn uppvisar i förskolan så är bristande språk- och 
kommunikationsförmåga vanligt förekommande. I Lutz (2009) undersökning 
framkom det att fler än två tredjedelar av ansökningarna gällande extra 
personalresurs till förskolan handlade om barn med bristande språk. Även Sjöbergs 
rapport vittnar om vanligheten med språksvårigheter. Enligt henne är den mest 
förekommande svårigheten talförseningar. Barn med talförseningar var svåra att 
förstå och talade otydligt. Vissa hade också ett väldigt begränsat ordförråd (1997). 
Rakstang och Rognhaug menar att språk- och talsvårigheter kan upptäckas genom att 
barnet har svårt att göra sig förstådd, detta genom exempelvis bristande artikulation, 
satsstruktur och talproduktion (1995).  

 

Sjöberg beskriver även barn som har svårigheter i leken. Barnen hade då svårt att 
klara av de kontakter som leken innebar. Några av barnen valde att leka själva istället 
för att ta någon kontakt med de övriga barnen (1997). Lutz erfarenheter visar att 
barns bristande kommunikationsförmåga ibland även innebär problem i samspel 
med andra. Har barnet svårt att göra sig förstått så kan följden bli att barnet väjer att 
leka själv.  Men det kan också innebära att barnets svårighet får negativ 
uppmärksamhet av andra barn, vilket kan leda till trakasserier (2009). Förutom 
sociala förluster menar Rygvold (2001) även att brister i språk och kommunikation 
kan leda till kunskapsmässiga förluster.   

 

Sjöberg nämner att för många av barnen som hade en försenad språkutveckling så 
innebar detta även en form av utvecklingsförsening. Förseningen innebar att barnen 
hade svårt vid exempelvis av- och påklädning. Enligt Sjöberg så hänger detta ihop 
med barnens begränsade begreppsuppfattning. Som exempel tar hon upp barn som 
inte förstod lägesbenämningar som över och under, eller barn som vid fyra år inte 
kunde färgernas namn (1997). 

2.3.2 Utagerande beteende 

 

Aggressivitet, livlighet och impulsivitet är några begrepp som beskriver barn med ett 
utagerande beteende. Vanligt är att barn med utagerande beteenden även uppvisar 
andra svårigheter så som språkliga och kommunikativa (Lutz, 2009). Lutz (2009) 
beskriver att psykosociala svårigheter i hemmiljön kan vara en grundläggande orsak 
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till utagerande beteende. Även Sjöberg skriver om bristande hemmiljö i sin rapport. 
Hon framhåller att barn som hade farit illa eller for illa i sin hemmiljö uppvisade 
detta på olika sätt. Några av dessa barn var aggressivt utagerande, andra inåtvända 
eller gjorde direkt det han/hon blev tillsagd att göra (1997).  En känsla av att inte 
räcka till är vanligt hos pedagoger som arbetar med utagerande barn. Följden av detta 
är att samspelet med dessa barn blir lidande på grund av deras ostabila humör (Lutz, 
2009).  

2.3.3 Koncentrationssvårigheter 

 

Det som kännetecknade barnen med koncentrationssvårigheter var enligt Sjöberg de 
barn som hade ett stort behov av att ha koll på vad de andra barnen gjorde.  
Koncentrationssvårigheterna blev påtagligt vid tillfällen då flera barngrupper utförde 
olika aktiviteter i samma rum, eftersom barnet med koncentrationssvårigheter då 
hade fullt upp med att springa mellan de olika grupperna. Sjöberg nämner även att 
barnen med dessa svårigheter hade svårt att vänta på sin tur (1997). Andra 
egenskaper som ofta beskrivs hos barn som har koncentrationssvårigheter är att de är 
svåra att få kontakt med, impulsiva och överaktiva (Lutz, 2009). I vissa fall pekas 
förskoleverksamheten ut som en orsak till barnets koncentrationssvårigheter, där 
pedagogerna har en önskan om mindre grupper för att kunna stötta barnet. I en del 
fall ses istället koncentrationssvårigheter som en egenskap som barnet besitter enligt 
Lutz (2009).  

2.4 Insatser som görs för barn i behov av särskilt stöd 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera teman som innehåller de olika insatser och 
arbetssätt som vi undersökt i våra enkäter. För att få insikt i forskningen i vår 
tematisering så fick vi söka forskning hos flera olika författare då de flesta 
behandlade olika områden. Björklid betonar miljöns betydelse för barns lärande. 
Miljön får inte vara en begränsande faktor i förskolan(2005). Andra viktiga 
utgångspunkter i arbetet med barn i behov av särskilt stöd är att arbeta för goda 
sociala relationer i barngruppen (Nilholm, 2006). Gällande dokumentation tar bland 
annat Hellström (1999) upp handlingsplaner som en insats där man beskriver vilka 
resurser som behövs. Föräldrars delaktighet är av stor betydelse i arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd. Bland annat Ottosson (2009) anser att man som förskollärare 
ska ta tillvara på föräldrarnas synpunkter kring sitt barn och dess behov.  
Sammanfattningsvis så har den fysiska och sociala miljön runt barnet en central roll i 
arbetet för inkludering. Dessutom är det viktigt med pedagogisk dokumentation och 
föräldrasamverkan för att ge barnet de bästa förutsättningarna för lärande och 
utveckling. 

 

Lutz skriver om på vilket sätt pedagogerna i hans undersökning bedömer barn utifrån 
deras avvikelser och utveckling. Han menar att bedömningen görs utifrån 
personalens syn på vad som är en normal utveckling. Om något barn visar på 
avvikelser så gör man observationer av barnet, ett senare steg är att prata med 
kollegorna om deras uppfattningar. För att på bästa sätt kunna arbeta med och stötta 
barnet så görs ytterligare observationer med syftet att komma fram till ett underlag 
för hur arbetet kring barnet ska se ut (2009). 
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2.4.1 Miljö 

 

Björklid (2005) skriver om samspelet mellan den fysiska miljön och lärandet som 
sker i den. Hon belyser att en miljö både kan vara begränsande eller innehålla 
möjligheter för lärande och lek. Om miljön inte inspirerar till lek kan detta leda till att 
barnen hämmas i sin utveckling menar hon. Lek och lärande hänger således ihop och 
Björklid(2005) påpekar att lärandet inte går att begränsa till en viss plats eller 
tidpunkt, utan att det är något som sker hela tiden. Barn ska inte behöva be om hjälp, 
utan miljön ska vara självinstruerande menar Björklid (2005). Även Björck-
Åkesson(2009) betonar miljöns betydelse när det gäller barn i behov av särskilt stöd 
då även hon lyfter fram tillgängligt material och utformningen av lokalerna som 
betydelsefullt. Dock så innebär ekonomiska nedskärningar större barngrupper vilket i 
sin tur gör att lokalerna inte klarar av att fylla sina funktioner (Björklid, 2005). Stora 
barngrupper gör bland annat det svårt för barn att kunna leka ostört vilket Björklid 
(2005) förespråkar.  

Björck-Åkesson(2009) tar också upp vikten av att kartlägga den sociala miljön i runt 
barnet. Kartläggningen innefattar samspelet både mellan barnet och andra barn, men 
även mellan barnet och förskollärarna. Lillvist menar att de olika relationerna till 
andra barn och vuxna är betydelsefulla för barnets utveckling fast på skilda sätt. I de 
horisontella relationerna som innefattar barns relation till andra barn så tränar 
barnet bland annat samarbete, konflikthantering och problemlösning. I de vertikala 
relationerna sker istället en socialisering där barnet anpassas in i samhället och de 
normer som råder (2009). Vidare refererar Lillvist(2009) till en forskning av 
Guralnick m.fl. (2006) som visar på en vanlig förekomst där barn i behov av särskilt 
stöd inte har något utbud av dessa horisontella relationer.  

2.4.2 Inkludering   

 

Nilholm lyfter i sin text Inkludering av elever i behov av särskilt stöd några av de 
faktorer som ansågs fördelaktiga för inkluderande utbildning utifrån en inventering 
som European Agency for Development in Special Needs Education gjorde år 2003. 
Faktorer som lärarna själva kunde påverka var bland annat att anpassa 
undervisningen till barnens skilda behov samt att han/hon kunde stärka de sociala 
relationerna mellan eleverna. Även ett stöd till läraren i form av exempelvis 
specialpedagog ansågs som viktigt (2006). Vernersson menar att alla barn ska gynnas 
av specialpedagogiken. Därför menar hon att dessa insatser främst ska användas för 
att integrera barnet i gruppen och att han/hon ska bli så lite specialbehandlat som 
möjligt (1998). Dock så var det enligt Sjöbergs (1997) undersökning vanligt att 
barnen som bedömdes vara i behov av särskilt stöd var indelade i mindre 
arbetsgrupper under dagen. Till exempel så var de utagerande barnen endast 
tillsammans med hela barngruppen vid vissa tillfällen som exempelvis vid lunch. 
Vanligt var också att barnen hade stöd i form av en resurspersonal (Sjöberg, 1997). 
Hellström (1999) som skriver om hur förskolan kan hjälpa barn i svårigheter menar 
att barn i behov av särskilt stöd kan behöva en resurs men hon poängterar även 
vikten av att dessa två inte ska vara avskilda från den övriga barngruppen och den 
sociala gemenskapen. Lutz forskning tyder på att det finns få möjligheter för 
förskollärarna att själva kunna arbeta individuellt med barnen. Han anser att tiden 
har varit den begränsade faktorn för förskollärarna i hans undersökning, men att 
kunskapen kring hur de ska möta barnens olika behov redan finns (2009). 
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2.4.3 Dokumentation 

 

Enligt skollagen (2010:800) så är inte förskolan skyldig att upprätta ett 
åtgärdsprogram eller handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd. Dock menar 
Lutz att de åtgärdsprogram som upprättas oftast är utformade på så sätt att det är 
barnet som ska passas in i miljön istället för att verksamheten rättas efter barnens 
behov (2009). Både Sjöberg (1997) och Hellström (1999) skriver om handlingsplaner 
för barn i behov av särskilt stöd. Båda författarna är överens om att dessa ska 
innehålla en beskrivning på vilka resurser barnet är i behov av, samt på vilket sätt 
stödet ska utföras. Sjöberg menar även att handlingsplanerna bör innehålla 
utvärderingar, dokumentation samt mål för arbetet (1997). Andra stödinsatser som 
inte innefattar förskolan bör ändå finnas med i barnets handlingsplan, som till 
exempel habilitering, menar Hellström (1999). 

2.4.4 Föräldrars delaktighet  

 

Ottosson (2009) menar att det är betydelsefullt att ha en väl fungerande samverkan 
mellan föräldrar och förskollärare i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. En god 
interaktion mellan hem och förskola är gynnsam för barnets utveckling. Författaren 
belyser även det faktum att många barn i dagens samhälle bor växelvis mellan sina 
föräldrar, vilket ställer högre krav på att samordning, planering och 
överenskommelse fungerar på ett tillfredsställande sätt för barnet (2009). Vikten av 
denna samverkan framkommer även tydligt i en rapport skriven av Sandberg och 
Vuorinen (2007) som sammanfattningsvis enligt dem innebär ett stöd i barnets lek 
och lärande.  Ottoson skriver vidare om hur viktigt det är att man som förskollärare 
tar till vara på föräldrars uppfattning och tankar kring barnet och dess behov. 
Föräldrarna har ofta bättre förmåga att tyda barnets signaler i jämförelse med olika 
professionella yrkesgrupper enligt författaren (2009).   

 

3 Metod 
 
Vi har valt att inleda metodavsnittet med att beskriva hur vi har gått tillväga när vi 
har samlat in data till vår undersökning. Därefter berättar vi om hur urvalet skett för 
att sedan presentera de olika förskolorna vi besökt. Vi kommer även att redovisa hur 
vår databearbetning och analysmetod gått till. Avslutningsvis tar vi upp de etiska 
aspekter vi utgått från i vår undersökning, samt redogöra för studiens tillförlitlighet.  

3.1 Datainsamling  

 

När man ska göra en forskningsstudie av det slag vi har gjort, kan man använda sig av 
antingen en kvalitativ eller kvantitativ undersökningsmetod. Den kvantitativa 
metoden har sin bakgrund inom naturvetenskapen och går ut på att samla in en 
större mängd information för att sedan finna olika mönster och kunna dra generalla 
slutsatser. Man använder ofta denna metod inom bland annat behaviorism där syftet 
med metoden är att få fram ”säker” kunskap. Enligt kritiker anses metoden ge allt för 
ytlig information som är svår att fördjupa. Det kvalitativa synsättet har sitt ursprung 
inom bland annat fenomenologin som betonar beskrivningar och tolkningar snarare 
än mätningar. Inom kvalitativ forskning är djupintervjuer och ostrukturerade 
frågeformulär vanliga angreppssätt. Syftet med en kvalitativ metod är att lyfta fram 
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människor tankar och erfarenheter inom ett ämne istället för att få fram mätbar 
information och statistik som inom den kvantitativa metoden. Dock kan kvalitativ 
forskning beskyllas för att vara allt för subjektiv och ha en låg tillförlitlighet (Stukát, 
2011).    

 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur förskollärare resonerar kring 
barn som är i behov av särskilt stöd. För att ta reda på detta vill vi ta del av 
pedagogernas åsikter och erfarenheter inom ämnet. Därför valde vi att använda oss 
av en kvalitativ metod. Vi ville genomföra en undersökning där vi intervjuar 
förskollärare på olika förskolor. Vi utförde en intervju, men på grund av 
förskollärarnas arbetssituation så var det svårt för dem att kunna gå ifrån 
verksamheten för att delta i vår undersökning. På grund av detta fick vi ändra 
metodval. Istället omarbetade vi intervjufrågorna till ett ostrukturerat frågeformulär. 
Dock var intervjun en bra startpunkt i vår undersökning då vi kunde förtydliga våra 
frågor ytterligare innan dessa omarbetades till en enkät. Det blev som en slags 
”pilotstudie” där vi ytterligare kunde precisera vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi 
känner också att det blandade metodvalet som intervjun tillsammans med enkäterna 
bidrog till var att vi fick en bredare bild av vårt undersökningsområde. Via intervjun 
hade vi möjlighet att ställa följdfrågor som gav oss mer insyn i förskollärarnas 
verksamhet utifrån vad intervjudeltagaren berättade om. Enkäterna gav oss däremot 
en bredare syn på vårt problemområde även om vi inte kunde få samma djup i svaren 
som vi fick under intervjun. För att få så ingående svar som möjligt så använde vi oss 
av öppna frågor, vi tänkte även på att begränsa antalet frågor och istället ge utrymme 
för djupare och mer utförliga svar.  I Forskningshandboken (2009) kan man läsa att 
ostrukturerade frågor är en lämplig undersökningsmetod att använda sig av då man 
behöver få insikt om människors åsikter och erfarenheter. Eftersom vi var medvetna 
om att den kvalitativa metoden kan beskyllas för att vara otillförlitlig så valde vi att 
dela ut ett stort antal enkäter för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. 
Dessutom delade vi ut enkäterna på olika förskolor för att få en bredare bild av det vi 
ville undersöka.  

3.2 Urval 

 

Innan vi delade ut enkäterna så kontaktade vi flertalet förskolechefer i en mellanstor 
stad i Sverige. Vi fick snabbt svar från en av dessa chefer som visade sig samarbeta 
med Mälardalens högskola gällande just kontakförmedling.  Därför valde vi att gå 
vidare med enkäterna inom hans förskole område. För att vår undersökning inte 
skulle påverkas av tidigare erfarenheter och personliga relationer så valde vi bort våra 
partnerskolor samt våra barns förskolor.  

  

Vi delade vi ut sammanlagt 40 enkäter på fyra skilda förskolor. Vår förhoppning var 
att få svar på minst 20 stycken enkäter varav vi räknade med ett relativt stort bortfall. 
Pedagogerna som svarade på enkäterna hade förskollärarutbildning eller annan 
liknande högskoleutbildning. Vi är medvetna om att det finns andra yrkesgrupper 
inom förskolan men vi valde att inrikta oss mot förskollärarna. Anledningen till vårt 
urval var först och främst att pedagogerna ingår i en yrkesgrupp med kompetens 
liknande vår egen, men även för att förskollärarna är de som besitter det största 
pedagogiska ansvaret gällande barnen i förskolan.  Även om förskolorna i vår 
undersökning ingick i samma område så fanns det en variation gällande både storlek 
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och ålder. Förskolorna skilde sig även geografiskt åt, några var centralt belägna och 
andra låg i nära anslutning till skog och natur.  

3.3 Databearbetning och analysmetod  

 

Av de 40 enkäter som vi delade ut på förskolorna fick vi sammanlagt 15 svar. När vi 
hade samlat in enkäterna började vi med att läsa igenom dem för att få en överblick 
över resultatet. För att fortsätta bearbetningsprocessen så kategoriserade vi svaren 
utifrån våra frågeställningar. Utifrån våra frågeställningar markerade vi sedan 
svarens likheter och skillnader med olika färgpennor för att underlätta arbetet och 
kunna tematisera och sammanställa data. De olika tematiseringarna framkom efter 
att vi i flera omgångar studerat svaren för att kunna urskilja nya teman. Vi har båda 
läst alla enkäter ett flertal gånger och fört diskussioner kring förskollärarnas svar. 
Genom denna noggranna läsning och bearbetning anser vi att vi fått tillräckligt med 
underlag för att vår undersökning.   

 

I Forskningshandboken kan man läsa att kvalitativ data bör förberedas och 
organiseras för att göra den tillgänglig för analys. Först när data har bearbetats på ett 
lämpligt sätt kan forskaren gå vidare med att bli väl förtrogen med materialet, vilket 
innebär att läsa på och fördjupa sig i texten. Syftet är att försöka finna 
underförstådda betydelser och ”hårfina” detaljer som kan användas för vidare analys. 
Nästa steg i databerarbetningen är tolkningsprocessen som går ut på att kategorisera, 
tematisera och se samband i datatexten för att utveckla begrepp och dra generella 
slutsatser (Denscombe, 2009).  

3.4 Etiska aspekter  

 

Vid datainsamling och resultatpresentation har vi beaktat Vetenskapsrådets (2002) 
forskningsetiska principer. I vetenskapsrådets text kan man läsa om vilka krav 
forskare är skyldig att följa. Det är viktigt att undersökningen håller en hög kvalitet 
som bygger på väsentliga frågor och att individskyddskravet följs för att skydda 
forskningsdeltagarna mot att utsättas för fysisk eller psykisk skada.  

 

Vi informerade deltagarna om deras rättigheter i ett missivbrev. I brevet fick de 
information om vilka villkor det är som gäller innan de tog ställning till om de ville 
delta. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det frivilligt att delta i undersökningen och 
deltagarna har även rätt att avbryta sin medverkan under arbetets gång. 
Förskollärarna upplystes även om att resultatet av enkäterna endast kommer att 
användas i undersökningssyfte. För att våra deltagare inte ska kunna identifieras av 
utomstående så har vi valt att inte publicera förskolornas namn. Det är dessutom 
praktiskt omöjligt att ta del av deltagarnas personuppgifter eftersom enkäten var 
anonym.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

 

Stukát(2011) menar att reliabilitet handlar om hur noggrant undersökningen är 
utförd och vilka mätinstrument som har använts. Validitet innebär istället att man 
ser till ”hur bra ett mätinstrument mäter det man avser att mäta” (2011:134). För oss 
har detta inneburit att vi reflekterat över vårt metodval i förhållande till 
undersökningsområdet. Vi är medvetna om att vi hade kunnat öka studiens 
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tillförlitlighet genom att använda oss av flera olika infallsvinklar som exempelvis 
observationer och ytterligare intervjuer. Dock anser vi att studien kan räknas som 
tillförlitlig med tanke på att vi har kunnat ta del av flera olika förskollärares 
definitioner och arbetssätt. Bearbetningsprocessen har skett i flera omgångar där vi 
utförligt studerat förskollärarnas svar för att få en så sanningsenlig bild som möjligt.  
 

4 Resultat 
 

I detta kapitel har vi sammanfattat och sammanställt resultatet av enkäterna, vi 
kommer att utgå ifrån våra frågeställningar för att hålla en röd tråd genom arbetet. Vi 
har valt att tematisera förskollärarnas svar utifrån några övergripande rubriker som 
beskriver deras definitioner av barn i behov av särskilt stöd samt vilka insatser som 
görs för dessa barn. Eftersom enkäten var anonym så har vi använt oss av fingerade 
namn i citaten.  

 

Trots att pedagogerna som deltog i vår undersökning har olika utbildningar så har vi 
valt att benämna samtliga som förskollärare. Anledningen till detta är att vi anser att 
utbildningarna är likvärdiga och att pedagogerna i fråga besitter samma pedagogiska 
ansvar. Under varje frågeställning har vi inledningsvis sammanfattat resultatet för att 
ge en övergripande bild. Fortsättningsvis presenterar vi resultatet mer utförligt under 
de olika temarubrikerna som belyser de mest förekommande definitionerna och 
insatserna i enkätsvaren.  

4.1 Hur definierar förskollärarna barn i behov av särskilt stöd? 

 

Enligt några av förskollärarna som deltog i vår undersökning är begreppet barn i 
behov av särskilt stöd svår definierat. De har istället gett en mer övergripande 
beskrivning utan att benämna någon särskild svårighet. Psykosociala svårigheter som 
framförallt märks vid större barngruppsaktiviteter är någonting som förskollärarna 
nämner. Förskollärarna vittnar om att kommunikativa svårigheter kan ge sig uttryck i 
det sociala samspelet mellan barnet och andra. Flera förskollärare har utgått från 
barns resursbehov när de definierat vilka barn som är i behov av särskilt stöd. Där 
har samtliga hänvisat till de barn som är i behov av en resurspersonal för att klara av 
den dagliga verksamheten. Ett fåtal förskollärare tar upp fysiska 
funktionsnedsättningar i sina enkätsvar, dock nämner de flesta enbart dessa som ett 
av flera korta exempel.  

4.1.1 Begreppet är svårdefinierat 

 

En tredjedel av förskollärarna tyckte att det var svårt att definiera barn i behov av 
särskilt stöd. Exempelvis skriver Laura ”Att ge en entydig bild av hur man vet att ett 
barn är i behov av särskilt stöd är omöjligt. Men när man upplever att barnet inte kan 
utvecklas på samma villkor som andra barn exempelvis i en förskolegrupp då kan 
man nog anta att det finns ett behov av särskilt stöd”. Även om Laura upplever att 
begreppet är svårdefinierat så beskriver hon att barn som inte utvecklas utifrån 
samma förutsättningar som andra barn kan behöva ett särskilt stöd. Enligt detta 
exempel så jämförs barnen med varandra i den förskolegrupp de tillhör, vilket kan 
innebära stora skillnader beroende på sammansättningen barn i förskolan. Det här 
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visar på att ett barn som anses vara i behov av särskilt stöd på en förskola kanske inte 
upplevs på samma sätt i en annan förskola.  

  

De olika svårigheter som ett barn uppvisar kan vara av skilda slag, och många 
enkätsvar vittnar om en stor spridning gällande de särskilda behoven. ”Spektrumet är 
stort och behöver anpassas efter varje individ” menar Amy. Hon visar på att det råder 
en bred variation av barn i behov av särskilt stöd och menar därför att det inte finns 
några direkta riktlinjer för hur man ska tillgodose barns särskilda behov eftersom det 
är högst individuellt. 

 

Dessutom belyser några förskollärare att barns behov även påverkas av vilken 
dagsform barnet befinner sig i, vilket kan innebära ett tillfälligt behov av extra stöd. 
Till exempel skriver Anna att ”Många barn behöver idag särskilt stöd på olika sätt. 
Många barn behöver vägledning, trygghet och ibland en hjälpande hand”.  Enligt 
Annas exempel så menar hon att det inte alltid är samma barn som är i behov av 
särskilt stöd. Behovet kan gälla olika barn i förskolegruppen och kan vara högst 
tillfälligt.  

4.1.2 Psykosociala svårigheter hos barn 

 

Flera förskollärare tar upp sociala och psykiska problem som en svårighet som barn i 
behov av särskilt stöd kan uppvisa, vilket exempelvis kan visa sig genom att barnet 
har svårt att fungera tillsammans med andra barn i en stor eller liten grupp. ”Med 
dagens stora barngrupper så har barn med koncentrationssvårigheter svårt att delta 
under aktiviteter som kräver barnens fokus” menar Ali. Det Ali skriver tyder på att 
behovet av särskilt stöd uppkommer i stora barngrupper, ett behov som annars inte 
hade funnits. I mindre barngrupp kanske inte koncentrationssvårigheterna upplevs 
som ett hinder eftersom det finns mer tid att stödja det enskilda barnet i att behålla 
fokus på uppgiften.  

 

Andra förskollärare beskriver att barn som uppvisar ett utåtagerande beteende är i 
behov av stöd från personalen för att kunna delta i det sociala samspelet i 
barngruppen. Många av förskollärarna som tar upp samspelssvårigheter belyser även 
att dessa barn ofta har kommunikativa svårigheter. De förskollärarna tar upp 
talsvårigheter som ett förekommande problem. Greger beskriver att behov av särskilt 
stöd uppstår ”när barnet inte förmår att delta i vardaglig verksamhet, svårt att förstå 
instruktioner, socialt samspel, detta i samlingar av alla slag”. Att svårigheter yttrar sig 
under samlingen eller i andra gruppaktiviteter är det fler förskollärare som tar upp i 
enkäterna. Liksom Greger beskrivit så syns språkliga svårigheter i och med att barnet 
har svårt att förstå instruktioner men det kan även synas i det sociala samspelet till 
följd av bristande förmåga att kommunicera. I gruppaktiviter blir dessa svårigheter 
mer påtagliga. 

4.1.3 Barn i behov av resurs 

 

Några förskollärare har utgått från barnens resursbehov i sin definition. ”Ett barn 
som är i behov av särskilt stöd är ett barn som behöver ha en resurs för att klara sig i 
förskolans verksamhet” menar Zorro. Ytterligare har Anna, Albert och Günther tagit 
upp resursfrågan i sina enkätsvar där de definierar barn i behov av särskilt stöd som 
ett barn som dagligen behöver stöd i form av en extra personal som arbetar med 
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barnet.  Gemensamt för de förskollärare som tog upp resursfrågan var att de låtit 
insatserna beskriva vilka barn som var i behov av särskilt stöd. ”Ibland kan ett barn 
behöva extra stöd i form av en resurs för att hänga med i det vanliga tempot på 
förskolan, det hjälper barnet att inte bli avskild den övriga barngruppen” menar 
Albert. Utifrån Alberts svar kan man se att resursinsatser är positiva för inkludering i 
förskolan. Albert menar att en resurs som kan stötta barnet innebär att barnet inte 
bara kan delta i den ordinarie verksamheten, utan även kan medverka aktivt i de 
olika aktiviteterna. Det har betydelse eftersom det är skillnad på att medverka i en 
aktivitet eller att aktivt delta.  

4.1.4 Barn med fysiska funktionsnedsättningar 

 

Ett fåtal definierar barn i behov av särskilt stöd som barn med fysiska 
funktionsnedsättningar. ”Barnet behöver stöd för att klara vardagen i förskolan och 
få de kunskaper det behöver. Det kan t.ex. vara barn med fysiska handikapp…” 
skriver Linda. Linda beskriver olika exempel som kan innebära att ett barn är i behov 
av särskilt stöd. Fysiska handikapp kan medföra att barnet inte kan delta i alla 
lärandesituationer som innefattar olika kroppsliga utmaningar, vilket kan leda till 
kunskapsmässiga förluster. Linda tar även upp mer vardagliga situationer där barnet 
kan behöva stöd.   

 

Andra fysiska funktionsnedsättningar som tas upp i enkätsvaren är bland annat 
hörselskador som Agneta nämner. Amy tar även upp barn med utvecklingsstörningar 
och ger exempel som downs syndrom och cerebral pares.  De övriga enkäterna 
nämner endast fysiska funktionsnedsättningar som ett av flera exempel utan en mer 
utförlig förklaring.   

4.2 Vilka insatser görs enligt förskollärarna för barn i behov av särskilt 
stöd 

 

I stort sett alla förskollärare tog upp möjligheten att kunna få stöd av specialutbildad 
personal. Här nämns bland andra specialpedagoger och logopeder, men även 
resurspersonalen beskrivs som en betydelsefull insats. Några förskollärare tog upp 
barngruppernas storlek som problematisk när de gällde att kunna möta alla barns 
behov, vilket vi även beskrivit tidigare. Stora barngrupper kan bidra till ett behov av 
särskilt stöd som inte hade förekommit i en mindre grupp enligt några förskollärare. I 
enkäterna nämns även några pedagogiska material som finns tillgängliga via 
lekoteket och språkoteket. I vår undersökning framkommer även att miljön är 
betydande för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Några förskollärare tar upp 
likheter och skillnader mellan de nya och de äldre förskolorna. Gällande föräldrars 
delaktighet så beskriver förskollärarna att det sker på olika sätt och i olika stor 
utsträckning. Rutinerna kring dokumentationen av barn i behov av särskilt stöd 
skiljer sig åt enligt förskollärarnas beskrivningar. Exempelvis skriver några 
förskollärare att resurspersonalen sköter en daglig dokumentation medan andra 
menar att dokumentationen inte skiljer sig för barn i behov av särskilt stöd. 

4.2.1 Specialutbildad personal 

 

Med undantag för en beskrev samtliga förskollärare att de kunde få stöd ifrån 
specialutbildad personal, exempelvis; specialpedagoger, logopeder, talpedagoger, 
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barnpsykologer och läkare. De kan bland annat vända sig till stödcentrum eller 
barnteamet för att få hjälp av personal med specialkompetens. Fler tar även upp stöd 
i form av resurspersonal kring barnet. Dock visar undersökningen att några 
förskollärare anser att det är svårt att få tillgång till resurspersonal om barnet i fråga 
inte har blivit diagnostiserat. ”Det skulle vara enklare att få stöd utifrån barnens 
behov även för barn utan diagnos” önskar Laura. Också Anna menar att ”Om barnet 
inte har en diagnos kan det vara svårt att få tillgång till resurspersonal”.  Vidare 
vittnar Linda, Gunilla och Lars om att mycket ansvar vilar hos förskolepersonalen, 
speciellt när det gäller dolda handikapp menar Gunilla. Hon anser att ” När det gäller 
barn med dolda handikapp vilar ett stort ansvar hos mig som förskollärare”. 
Enkätsvaren vittnar om en frustration hos förskollärarna när barn de anser borde ha 
rätt till stöd och resurspersonal inte får tillgång till detta på grund av avsaknad av en 
diagnos. Barn utan diagnos faller på så vis utanför ramarna när det gäller att få stöd 
av specialutbildadpersonal, ett stort ansvar vilar därmed på förskollärarnas axlar.  

 

Ytterligare tar några förskollärare upp att insatser i form av resurspersonal påverkas 
till stor del av de ekonomiska förutsättningarna som finns. Dessutom menar Agneta 
att det finns för få resurser tillgängliga. Lars konstaterar att ”Det borde vara så att när 
ett behov av resurs är konstaterat så borde inte ekonomiska skäl ligga i vägen. Alla 
som behöver stöd ska få!”.  

4.2.2 Barngruppens storlek 

 

Barngruppernas storlek har också betydelse för det stöd förskollärarna anser att de 
kan ge barnen enligt närmare hälften av deltagarna. Med mindre barngrupper skulle 
det vara lättare att hjälpa barnen utan att ta hjälp utifrån menar Greger och Ali. 
Ytterligare tillägger Agneta och Anna att barnens behov av särskilt stöd rent av 
uppstår i de växande barngrupperna idag. De skriver att ” i och med att 
barngrupperna blir större blir det också fler barn som behöver extra stöd” och ” med 
de väldigt stora barngrupper vi har nu ser vi att fler barn behöver extra stöd”. 
Förskollärarna vittnar om yrkes komplexitet när det gäller att hinna se till alla barn 
och deras skilda behov trots växande barngrupper. Som vi tidigare nämnt så upplever 
förskollärarna att stora barngrupper kan bidra till svårigheter hos barn som annars 
inte uppkommit. Precis som Greger och Ali konstaterat så skulle behovet av 
stödinsatser utifrån kunna minskas genom mindre barngrupper. Det skulle innebära 
att förskollärarna fick mer tid till att hjälpa barnen. Det stämmer även överens med 
Lucifers enkätsvar som skriver att ”Man skulle ju önska att barngruppernas storlek 
anpassades efter sammansättning så att mer tid fanns för att stödja och hjälpa 
barnen”. Han visar på att det inte behöver finnas ett särskilt antal barn i varje 
förskolegrupp utan att mängden barn bör övervägas utifrån barnens skilda behov.  

4.2.3 Pedagogiskt material 
 

En tredjedel av förskollärarna berättar om de olika material de har tillgång till 
och/eller använder sig av. Förskollärarna har bland annat möjlighet av att låna 
material från lekoteket eller språkoteket. På lekoteket kan de låna material som är till 
för att träna olika funktioner hos barn som är i behov av särskilt stöd. Till språkoteket 
kan förskollärarna vända sig för att hitta material som kan användas som ett redskap 
i arbetet med att utveckla och stimulera barns språkutveckling. ”Material kan vi få 
låna av lekoteket eller språkoteket om vi känner att vi behöver ha mer av. Där får vi 
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som pedagoger även tips på hur vi kan använda det tillsammans med barnen” skriver 
Ali. Anders berättar om deras samarbete med talpedagogen och hur de kan vända sig 
till denne för att få hjälp med material. Han skriver att” Vi har fått material från 
talpedagogen som är till hjälp för de barn som har talsvårigheter för att kunna hjälpa 
dem i sin utveckling”. Dataprogrammet LEXIA är också ett material som kommer 
upp i enkätsvaren. ”Vi har möjlighet att använda dataprogrammet LEXIA som en 
stödinsats i arbetet med barn i behov av särskilt stöd” berättar Lucifer. Utifrån 
enkätsvaren får vi uppfattningen av att förskollärarna är välinformerade om vart de 
kan vända sig för att få tillgång till pedagogiskt material samt handledning kring hur 
det kan användas.  

4.2.4 Miljöns utformning 

 

Gulliver och Albert tar upp skillnaden i miljön mellan de nya och de äldre 
förskolorna. Främst är det storleken som skiljer de olika byggnaderna åt. De äldre 
förskolorna består oftast av mindre lokaler där det kan vara svårt att få in större 
hjälpmedel som exempelvis liftar. De menar också att dessa lokaler är bättre 
anpassade för barns olika behov. Agneta beskriver hur deras verksamhet har 
anpassats efter ett barns behov till följd av en hörselskada. Efter en konsultation med 
hörselenheten anpassades miljön exempelvis genom tennisbollar på stolarna och 
ljudabsorberande tak. Gunilla ser miljön som den tredje pedagogen som 
förskollärarna har möjlighet att i störst utsträckning påverka. Hon skriver att ” miljön 
har stor betydelse för hur självständiga barnen kan bli. Miljön skall också vara 
stimulerande och innehålla mötesplatser för barn att samlära oavsett individ”. En 
självinstruerande miljö är viktig för Gunilla så att barnen lätt kan ta egna initiativ och 
klara sig på egen hand. Hon belyser även att miljön är en central plats för möten 
mellan barnen, där lärande sker i interaktionen mellan dem. Därför är det viktigt att 
miljön är tillgänglig för alla barn, även de barn som är i behov av särskilt stöd.   

4.2.5 Föräldrars delaktighet 

 

Samtliga förskollärare menar att föräldrarna är delaktiga när det gäller utformningen 
av de insatser som görs i verksamheten. Dock beskriver förskollärarna olika slags 
delaktigheter och att detta förekommer i olika stor utsträckning. Greger beskriver 
föräldrarnas samverkan på följande sätt ”Vi på förskolan erbjuder den hjälp vi anser 
behövlig sen får föräldrarna godkänna detta innan vi går vidare”. Dessutom skriver 
Amy att ” De måste alltid godkänna om vi ska kunna ansöka om resurs”.  Citaten ovan 
tyder på en mindre tät föräldrakontakt, där förskollärarna arbetar fram förslag till 
olika insatser kring barnet och föräldrarnas roll blir att ta ställning till förslagen. 

 

Däremot beskriver bland annat Anna och Gunilla hur föräldrarna är delaktiga i en 
större utsträckning genom exempelvis täta dialoger. Anna skriver i sin enkät att 
”föräldrarna kontaktas och involveras mycket i samband med de insatser som sätts in 
på förskolan och görs delaktiga för att på så sätt skapa ett bra samarbete kring barnet 
och dess behov”. Gunilla menar att ” Föräldrarna kan sitt barn bäst. Men samtidigt är 
förskolan en annan miljö än hemmiljön och man behöver anpassa därefter”. Anna 
betonar vikten av ett nära samarbete mellan förskolan och hemmet för att 
tillfredsställa barnets behov på bästa sätt. Även Gunilla belyser i sitt svar att det är 
viktigt att ta tillvara på både förskollärarnas och föräldrarnas erfarenheter när det 
gäller att utforma en bra miljö runt barnet. Behovet av stöd kan variera mellan 
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förskolans- och hemmets miljö. Sammantaget belyses vikten av en god 
kommunikation mellan förskola och hem. 

 

4.2.6 Dokumentation 

 

Dokumentationen kring barn i behov av särskilt stöd skiljer sig åt enligt de olika 
förskollärarna svar. Enligt vissa sker dokumentationen på samma sätt som inom den 
övriga verksamheten, Gunilla skriver att ”ingen annorlunda dokumentation sker men 
att samtalen med föräldrarna sker mer kontinuerligt”. Citatet framhäver att fokus 
ligger på täta samtal snarare än ytterligare dokumentation. Dock framgår det inte i 
texten hur pass omfattande den ”vanliga” dokumentationen är. Andra förskollärare 
menar att det främst är resurspersonalen som sköter den dagliga dokumentationen 
kring barnet, och menar att de inte är lika insatta i den.  

 

Lars är ensam om att ta upp dokumentation av handledningssamtal som en insats.  

Han menar att de har ” återkommande handledningssamtal som dokumenteras 
skriftligt. Även foto och skriftdokumentation är ett redskap som används i 
verksamheten”. Lars belyser dokumentationen som en form av ett arbetssätt där man 
ser över och utvecklar de insatser som sker kring barnet. Andra förskollärare tar även 
upp habiliterings- och utvecklingsplaner som en del av dokumentationen för barn i 
behov av särskilt stöd.  

 

5 Analys och diskussion 
 

Även under denna rubrik kommer vi att utgå ifrån våra frågeställningar. Syftet är att 
under varje frågeställning sammanfatta och analysera det empiriska materialet 
utifrån våra teoretiska referenser. Varje frågeställning kommer att inledas med en 
kort sammanfattning där vi summerar vår analys.  

5.1 Hur definierar förskollärarna barn i behov av särskilt stöd?  

 

Att vi har fått olika definitioner kring barn i behov av särskilt stöd känns inte 
främmande med tanke på att pedagogerna utgått från sina egna tankar och 
erfarenheter när de svarat på enkäterna. Det som förvånade oss något var att relativt 
många deltagare undvek att ge konkreta exempel på barn som var i behov av särskilt 
stöd. Vi har reflekterat kring vad detta kan bero på, ett alternativ kan vara att vi inte 
uttryckligen bett om exempel i den frågan. En annan intressant aspekt kan vara att 
ämnet känns något tabubelagt och därför är förskollärarna väldigt försiktiga med sina 
svar. 

5.1.1 Begreppet är svårdefinierat  

 

Att kunna definiera ett barn i behov av särskilt stöd visade sig vara en komplex 
uppgift. Redan i litteraturen belyste Sjöberg (1997) problemet med att kategorisera de 
olika svårigheterna eftersom många av barnen uppvisade fler än en svårighet. Kanske 
kan detta även vara en förklaring till varför några förskollärare hade svårt att 
definiera barn i behov av särskilt stöd.  
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En annan förklaring till att förskollärarna hade svårt att definiera begreppet kan vara 
att de försökte undvika att kategorisera barnens svårigheter och istället lägga fokus 
på miljön. De menade att miljön i stor utsträckning påverkade vilka barn som är i 
behov av särskilt stöd. ”De svårigheter som ett barn uppvisar är ofta kopplade till 
miljön runt omkring, eftersom den har stor betydelse för hur självständiga barnen 
kan bli” skriver exempelvis Agneta. Vi anser att detta tyder på att dessa förskollärare 
har ett relationellt synsätt på barn i behov av särskilt stöd enligt Perssons (1998) 
modell. Det relationella synsättet kan vara en anledning till att de hade svårt att 
definiera begreppet eftersom vår fråga var ställd utifrån ett mer kategoriskt 
perspektiv. Kanske kan vårt ställningstagande i denna fråga ha kommit att påverka 
förskollärarnas svar.  

 

Enligt vår tolkning av Perssons (1998) tabell hade majoriteten av förskollärarna 
definierat ett barn i behov av särskilt stöd utifrån ett kategoriskt perspektiv. Men vi 
vill även poängtera att dessa förskollärare i stor utsträckning även belyste att ett 
barns svårigheter går att minska genom att anpassa omgivningen runt barnet, vilket 
innebär precis som Persson (1998) menar att de olika synsätten inte nödvändigtvis 
utesluter varandra.  

5.1.2 Psykosociala svårigheter hos barn 

 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att språksvårigheter är vanligt 
förekommande bland barn i behov av särskilt stöd.  Precis som vi tidigare nämnt så 
innebär språksvårigheter ofta även andra problem enligt förskollärarna. De ger 
exempel på situationer där barnets samspel blir lidande till följd av bristande 
kommunikationsförmåga. Kan det vara så att till exempel en språksvårighet ur ett 
kategoriskt perspektiv kan leda till ytterliga relationella problem som då påverkar 
barnet socialt i gruppen? Kanske finns det då möjlighet att kunna förebygga och 
begränsa möjliga problem som uppstår i relation till barnets svårigheter. Vi anser att 
tidiga insatser är viktigt i detta avseende. Om man redan tidigt i förskolan är 
uppmärksam på barns skilda behov och aktivt arbetar för att minimera de svårigheter 
som barnet uppvisar i miljön runt omkring sig, så kan man förebygga ytterligare 
svårigheter. Till exempel om ett barn har talsvårigheter till följd en 
utvecklingsförsening kan problemen leda till sociala bekymmer i gruppen om barnet 
inte kan göra sig förstått. Om barnet har svårt att kommunicera med de andra barnen 
så blir detta ett socialt hinder som i värsta fall kan leda till utåtagerande beteende 
eller utanförskap. Hade man kunnat möta barnets frustration och tillfredsställa 
dennes behov i tid så hade ”snöbollseffekten” kunnat motverkas. Även Lutz (2009) 
undersökning visar att barns bristande kommunikationsförmåga kan få följder i form 
av sociala svårigheter för barnet, vilket ytterligare stärker argumentet för tidiga 
insatser hos barn i behov av särskilt stöd. 

5.1.3 Barn i behov av resurs 

 

En del av deltagarna beskriver ett barn i behov av särskilt stöd som ett barn som 
behöver en resurs för att fungera i förskolans vardag. Det kan vi betrakta ur både ett 
relationellt och kategoriskt perspektiv. Ur ett relationellt perspektiv så kan man tyda 
dessa svar som att det är förskolan som är bärare av problemet då det är miljön på 
förskolan som inte lyckats tillfredsställa alla barns behov. Ser man det däremot ur en 
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kategorisk synvinkel är resurspersonalens arbetsinsats mer inriktad mot det enskilda 
barnet. Resursens arbete blir då att stödja barnet i det som den inte klarar av på egen 
hand. Hellström (1999) tar upp att barn i behov av särskilt stöd kan behöva en 
resurspersonal, men understryker att barnet och resursen inte ska vara avskilda ifrån 
den övriga verksamheten. Det innebär att både miljön måste anpassas men även att 
barnet kan få individuellt stöd utformat utifrån ett mer kategoriskt perspektiv.  

5.1.4 Barn med fysiska funktionsnedsättningar 

 

Det visade sig att relativt många förskollärare tog upp fysiska funktionsnedsättningar 
som en definition av barn i behov av särskilt stöd. Jämfört med exempelvis Lutz 
rapport från 2009 så skiljde sig vårt teoretiska underlag här mot det empiriska 
resultatet.  Lutz beskrev tre problemområden som var de mest förekommande när 
förskolorna gjorde resursansökningar, ingen av de tre problemområden utgick ifrån 
barn med fysiska funktionsnedsättningar. Vi har reflekterat kring vad det kan bero 
på. Frågan är om det kan ha att göra med att barn med fysiska 
funktionsnedsättningar redan innan de börjar på förskolan har fått rätt till en 
personlig assistent och hunnit få hjälp med diverse hjälpmedel och så vidare. Varav 
förskolorna som Lutz presenterar i sin undersökning inte behövt söka resurser då de 
redan funnits tillgängliga för barnet när han/hon kommit till förskolan.  Lutz 
undersökning visar på att han utgått ifrån resursbehovet när han definierat barn i 
behov av särskilt stöd, vilket vi tidigare nämnt då många förskollärare gjort 
detsamma. Dock har förskollärarna som definierat barn i behov av särskilt stöd som 
barn med fysiska funktionshinder nämnt dessa svårigheter som en av flera exempel. 
Vår teori är att det är lättare att ge konkreta exempel på svårigheter som är mer 
synliga, även om många förskollärare även nämnt de mer dolda handikappen.  

5.2 Vilka insatser görs enligt förskollärarna för barn i behov av särskilt 
stöd 

 

Den insats som flest förskollärare beskrev i vår undersökning var stödet ifrån 
specialutbildad personal.  Dessutom belystes barnens skilda förutsättningar för att få 
resurspersonal. Andra stödinsatser som förskollärarna upplever att de kan få är 
pedagogiskt material och i och med det, även konsultation. Något som inte förvånade 
oss var att flertalet förskollärarna tog upp de stora barngrupperna som problematiskt 
i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. En annan intressant aspekt angående 
detta var däremot att förskollärarna upplever att barns svårigheter faktiskt uppstår i 
de stora barngrupperna. Sammanfattningsvis kan vi se ett samband mellan de 
ekonomiska begränsningar som finns och hur det påverkar arbetet med barn i behov 
av särskilt stöd. 

5.2.1 Specialutbildad personal, barngruppernas storlek samt föräldrars delaktighet 

 

Specialkompetenser som förskolorna upplevde att de kunde få stöd av var exempelvis 
logopeder, talpedagoger och psykologer. Med undantag för en förskollärare så tog 
samtliga upp specialutbildad personal som en vanlig insats i verksamheten. Enheter 
som stödcentrum och lekoteket nämndes bland annat i enkätsvaren. Nilholms text 
belyser hur viktigt det är av att man som lärare har möjlighet att få specialpedagogisk 
handledning för att kunna arbeta inkluderande (2006). Något vi tyckte var intressant 
i enkätsvaren var att de som nämnde att de arbetade på småbarnsavdelning inte 



18 

 

ansåg sig ha lika stort behov av att ta hjälp av en specialpedagog. De menade att detta 
berodde på att de hade färre barn sett till antalet personal vilket gjorde att de kände 
att de hade mer tid till att tillfredsställa varje barns skilda behov. Förskollärarnas svar 
tyder på att om barngrupperna varit mindre även på de övriga avdelningar så hade 
personalen förmodligen haft mer tid till att individanpassa verksamheten. En annan 
aspekt kan vara att det är specialist kunskapen som pedagogerna känner att de 
behöver utöver sin egen kompetens för att kunna bedriva en inkluderande 
verksamhet.  Här återkommer vi dock till Lutz(2009) forskning som visar på att 
förskollärarna redan besitter kunskap för att möta barnens olika behov, men han 
menar att tiden inte räcker till.    

 

Många förskollärare upplever att de ekonomiska förutsättningarna påverkar vilka 
insatser som görs och i vilken utsträckning de sker. Detta framkom bland annat när 
pedagogerna diskuterade insatser i form av resurspersonal. De menade att i många 
fall var det svårt att få tillgång till resurspersonal om barnet i fråga saknade en 
diagnos. Några förskollärare tog upp att alla barn som var i behov av särskilt stöd 
borde ha rätt till det oavsett om de fått en diagnos eller inte. Vi har diskuterat kring 
dilemmat med att diagnostisera barn eller ej men även när det gäller barn med dolda 
handikapp eller svårigheter. Frågor som dyker upp i detta sammanhang är vilka 
förutsättningar vi ger barnen i förskolan utifrån deras olika svårigheter? Samt om 
vissa behov anses vara viktigare än andra att tillgodoses. Vi har även spekulerat i om 
det idag kan vara en fördel att få en diagnos och om det ofta är ett krav för att kunna 
få hjälp till sitt barn. Vi undrar om föräldrarna kan påverka utfallet i vilket stöd deras 
barn kan få genom att kräva diagnosutredningar och så vidare.   

 

En annan ekonomisk aspekt som vi diskuterat är hur vida kommunen väljer att 
fördela de ekonomiska resurserna. Som tidigare nämnt vittnar förskollärarna om att 
mindre barngrupper möjliggör för ett mer anpassat lärande utifrån alla barns skilda 
förutsättningar och behov. Det skulle innebära att förskollärarna själva skulle kunna 
stödja de barn som är i behov av särskilt stöd i större utsträckning. När svårigheter 
rent av uppstår till följd av dagens stora barngrupper så innebär det en ytterligare 
kostnad för kommunen i form av resurspersonal och andra stödinsatser. Frågan vi då 
ställer oss är om man med dessa pengar istället skulle kunna minska barngrupperna 
och på så vis förebygga dessa problem. Önskvärt vore att istället ta tillvara på 
förskollärarnas kompetens i högre grad än vad som görs idag. 

5.2.2 Pedagogiskt material 

 

Enligt flera förskollärare har de möjlighet att låna material från bland annat lekoteket 
och språkoteket.  De har även tillgång till dataprogrammet LEXIA. Det visar att 
förskollärarna är medvetna om hur de kan få tag på nytt pedagogiskt material i 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Dock beskrivs inte materialet mer ingående 
eller hur det används i den dagliga verksamheten. Vi har diskuterat kring hur pass 
inkluderande dessa material är. Dels hur materialet i sig är utformat men även på 
vilket sätt förskollärarna använder materialet i sitt arbete. Till exempel så har vi 
reflekterat över dataprogrammet LEXIA, om användningen av detta program innebär 
att barnet går ifrån den ordinarie verksamheten. I så fall skulle det innebära att den 
språkliga utvecklingen som sker i samspel med andra barn blir lidande. Eller används 
materialen på ett sätt så att hela barngruppen blir involverad och kan dra lärdom av 
dem? Om materialen används på ett inkluderande sätt så anser vi att man ser 
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svårigheten som barnet uppvisar i ett mer relationellt perspektiv, eftersom man då 
ser till att anpassa miljön runt omkring barnet. Om arbetet istället går ut på att 
barnet enskilt ska träna på ”sin” svårighet så tyder detta på ett kategoriskt synsätt.  

5.2.3 Miljöns utformning 

 

Två förskollärare jämförde miljön i de nya och de äldre förskolorna. De menade att de 
nya är bättre anpassade för barn som är i behov av vissa hjälpmedel som till exempel 
liftar. Dessutom är lokalerna rymligare och lättare att ta sig fram i. Vi har diskuterat 
kring hur miljön på de olika förskolorna påverkar det fria skolvalet. Kan föräldrar till 
barn i behov av särskilt stöd välja vilken förskola de vill och förvänta sig att miljön på 
den aktuella förskolan går att anpassa efter just deras barns behov? Eller känner de 
sig begränsade i sitt val och tvingas att välja en förskola som tillgodoser de fysiska 
förutsättningarna istället för att de gör sitt val utifrån den pedagogik som tilltalar 
dem? Om man löser problematiken genom att anpassa miljön på förskolan så innebär 
det ett mer relationellt synsätt på barn i behov av särskilt stöd. Det innebär att det är 
miljön som inte lever upp till förväntningarna och måste anpassas, istället för barnet. 
Om barnet istället tvingas vända sig till andra förskolor på grund av till exempel ett 
funktionshinder så finner man en kategorisk lösning på dilemmat, där barnet är 
bäraren av problemet. 

5.2.4 Dokumentation 

 

Enligt förskollärarnas svar så skilde sig dokumentationen som förs gällande barn i 
behov av särskilt stöd åt mellan de olika förskolorna. Vi har reflekterat kring om detta 
kan bero på om barnet har resursstöd eller inte, då vissa förskollärare tog upp att 
resurspersonalen sköter den dagliga dokumentationen medan andra menade att 
ingen annorlunda dokumentation gjordes för barn i behov av särskilt stöd. Dessutom 
tror vi att vad som räknas som ”vanlig” eller ordinarie dokumentation skiljer sig åt 
mellan de olika förskolorna och förskollärarna som arbetar där. Det innebär att 
behovet av ytterligare dokumentation av barn som är i behov av särskilt stöd ser olika 
ut. En förskola som för mycket och noggrann daglig dokumentation av samtliga barn 
känner kanske inte samma behov av att föra särskild dokumentation utöver den 
vanliga. Förskollärarnas svar tyder på att de för en mer ”vardaglig” dokumentation 
även gällande barn i behov av särskilt stöd. Enligt skollagen (2010:800) är inte 
förskolorna skyldiga att upprätta åtgärdsprogram eller handlingsplaner för barn i 
behov av särskilt stöd. Det syns även i vår undersökning då ingen av förskollärarna 
nämnt denna slags dokumentation. Enligt Lutz (2009) erfarenheter så utformas 
åtgärdsprogram ofta på så sätt att det är barnet som ska anpassas in i miljön, vilket 
tyder på ett kategoriskt synsätt. Vi har reflekterat över om det kan vara så att denna 
dokumentation därför inte passar in i förskolornas verksamheter eftersom de arbetar 
utifrån ett mer relationellt perspektiv. Med tanke på grundskolans skyldighet att 
upprätta åtgärdsprogram för barn i behov av särskilt stöd så har vi diskuterat hur 
dessa olika dokumentationskrav avspeglar sig i förskolan respektive skolans miljö.  

5.3 Metoddiskussion  

 

Med tanke på vårt syfte tyckte vi att intervjuer passade bäst som 
undersökningsmetod eftersom vi hoppades få djupa och utförliga svar på våra frågor. 
Dock visade det sig att det var svårt att få till tillräckligt många intervjutillfällen med 
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de olika förskollärarna. För att gå vidare med undersökningen så valde vi att 
omarbeta våra intervjufrågor till en ostrukturerad enkät. Förhoppningen med att vi 
använde oss av ostrukturerade frågor var att ändå få utförliga och beskrivande svar. 
Dock fungerade den genomförda intervjun som ett gott underlag för att strukturera 
enkätfrågorna eftersom de intervjufrågor vi behövt ställa följdfrågor på, eller fått 
förklara ytterligare, kunde göras om.  

 

Innan vi delade ut enkäterna läste vi på om de förskolorna och tog reda på hur många 
förskollärare som arbetade på de olika avdelningarna. Detta för att kunna avgöra 
vilket antal enkäter som var lämpligt att dela ut. Som vi tidigare nämnt så räknade vi 
med ett ganska stort bortfall och delade därför ut dubbelt så många enkäter som vi 
hoppades få svar ifrån. För att öka svarsfrekvensen valde vi att dessutom besöka de 
olika förskolorna och personligen presentera oss själva och vårt arbete. Av 40 enkäter 
fick vi efter lite påtryckning från vår sida 15 svar. En faktor som kunnat påverka 
antalet deltagare hade varit om vi efter halva svarstiden ringt och påmint om sista 
svarsdag. Procentuellt sett så var svarsfrekvensen högre på de mindre förskolorna.  

5.4  Slutdiskussion och pedagogiska lärdomar 

 

Vi kommer under denna rubrik att redogöra för pedagogiska lärdomar som vi tagit 
med oss.  Dessutom kommer vi föra en avslutande diskussion som vi sammanfattat 
under två punkter som belyser våra slutsatser. Grundtanken med arbetet var att 
skaffa oss en beredskap inför vår kommande yrkesroll. Genom intervju och enkätsvar 
har vi kunnat ta del av olika pedagogers erfarenheter och kunskaper kring ämnet, 
vilket har gett oss många nya tankar att reflektera kring.  

5.4.1 Det är en fråga om tidsbrist, inte bristande kompetens hos förskollärarna 

 

Under arbetets gång har vi fått en inblick i hur det dagliga arbetet ser ut på de olika 
förskolorna. Vi har även uppmärksammats på de olika ramarna som påverkar vilka 
insatser som görs för barnen. Till exempel att det ofta behövs en diagnos hos barnet 
för att man ska få tillgång till resurs, vilket bidrog till vår diskussion gällande för- och 
nackdelar med diagnoser. Vi tycker att detta skulle vara intressant att forska vidare 
kring. Något vi upplevt som frustrerande är att arbetet kring barn i behov av särskilt 
stöd i stor utsträckning påverkas av ekonomiska förutsättningar, vilket många gånger 
visar sig i följd av tidsbrist. När förskollärare som besitter en god kompetens för att 
möta alla barns behov hindras på grund av tidsbrist, så anser vi att det är slöseri på 
de resurser som redan finns i förskolan. Tyvärr får alla pedagogiska problem inte 
pedagogiska svar utan styrs av de ekonomiska tillgångarna som finns. Trots detta 
tyder enkäterna på engagerade förskollärare som är medvetna om de ekonomiska 
svårigheterna men ändå försöker hitta pedagogiska lösningar för att tillgodose 
barnens behov.  

5.4.2 Det är ett miljöproblem, inte ett problem hos barnet 

 

En annan lärdom som vi har tagit med oss av detta arbete är att barn i behov av 
särskilt stöd ofta uppvisar fler än en svårighet. Vi har fått en ökad förståelse för att ett 
barns olika beteenden kan bottna i olika saker och därför är det viktigt att man inte 
bara ser ett barn som ”bråkig och jobbig” utan att man kan sätta detta i relation till 
situationen. Det gäller att kunna se vilka svårigheter som uppkommer i barnets möte 
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med miljön runt om kring henne eller honom. Genom detta arbete har vi 
uppmärksammats på att begreppet barn i behov av särskilt stöd kan studeras utifrån 
olika perspektiv, både ur ett kategoriskt och relationellt. Med kunskap kring de olika 
synsätten så är vår förhoppning att studien belyser hur betydelsefullt det är att inte 
endast se svårigheter som individuella, utan se till helheten i arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd.  

5.4.3 Nya forskningsfrågor 

 

Utifrån de här slutsatserna har vi kommit fram till några nya forskningsfrågor som 
skulle vara intressanta att studera vidare.  

  

 Vilka för- och nackdelar upplever förskollärarna att det finns med diagnostisera 

barn? 

 På vilket sätt kan miljön utformas för att bli inkluderande för barn i behov av 

särskilt stöd? 
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Bilaga 1: Enkät 

 

Barn som behöver mer 

- En studie i hur förskolor arbetar med barn i behov av 

särskilt stöd 
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Missivbrev                                                                            

 
Till att börja med vill vi tacka för er medverkan i vårt examensarbete som vi skriver 
inom ämnesområdet pedagogik på lärarprogrammet. Utan er hjälp hade det inte varit 
möjligt att genomföra denna undersökning. Här kommer lite vidare information 
kring enkäten.  
 
Det vi vill ta reda på genom enkäterna är hur olika förskolor arbetar med barn i behov 
av särskilt stöd. Vi undrar vilka resurser, rutiner och arbetssätt som finns på er 
förskola. Vi hoppas kunna få en helhetsbild av vilka svårigheter ni som förskollärare 
upplever att olika barn kan stöta på/uppvisa i förskolan och vilka insatser som görs 
för dessa barn.  
 
Svaren från enkäten kommer inte att användas i något annat syfte än till detta 
examensarbete. I det sammanställda materialet kommer förskolornas namn vara 
fingerade.  
 
Sista svarsdag är tisdagen den 12/4 -2013. 
 
Tack på förhand!  
Hälsningar 
Eveline Bäckstedt och Hannah Lantz 
 
Kontaktuppgifter 
Eveline Bäckstedt 
Hannah Lantz  
 
Handledare  
Jonas Nordmark  
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Enkätfrågor 
Använd gärna det sista bladet om de linjerade raderna under frågorna inte räcker till! 

1. Vad har du för utbildning? 

      ___________________________________________________ 

2. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

      ___________________________________________________ 

3. Beskriv hur du definierar ett barn i behov av särskilt stöd. 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

 

 

 

 



27 

 

4. Hur ser förutsättningarna ut i organisationen för arbetet med 
dessa barn? (ex. miljön, specialkompetens, övriga resurser och 
material) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

      ___________________________________________________       

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

 

5. Sker insatserna i grupp eller enskilt med barnet? 

     ___________________________________________________ 

     ___________________________________________________ 

     ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 
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6. På vilket sätt är föräldrarna delaktiga när det gäller utformningen 
av de insatser som görs? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

7. Hur ser dokumentationen ut kring barnen som är i behov av 
särskilt stöd? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

8. Finns det något du vill tillägga eller har du övriga kommentarer? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

1. Beskriv hur du definierar ett barn i behov av särskilt stöd. 

 

2. Hur ser förutsättningarna ut i organisationen för arbetet med 
dessa barn? Vilka resurser har ni att tillgå?  

 

3. Hur sker insatserna, i grupp eller enskilt? 

 

4. På vilket sätt anpassar ni miljön utefter barns särskilda behov? 

 

5. Hur ser dokumentation ut för dessa barn i behov av särskilt stöd? 

 

6. Använder ni er av något särskilt material till barn i behov av 
särskilt stöd? 

 

 


