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Sammanfattning  

Denna studie har haft som syfte att genom en kvalitativ metod undersöka vilka 
möjligheter förskollärare anser sig ha i att möta barn i behov av särskilt stöd i 
relation till barngruppens storlek. Studiens resultat utgår från semistrukturerade 
intervjuer med tio förskollärare. Resultatet visar att förskollärare upplever det 
negativt med stora barngrupper då det försvårar arbetet att tillgodose barn i behov 
av särskilt stöd. Nio av tio förskollärare menar att större barngrupper leder till att 
fler barn anses behöva stöd och blir identifierade att vara i behov av särskilt stöd. 
Förskollärarna menar att detta skulle kunna vara en konsekvens av tiden till att 
möta och se varje enskilt barn saknas. Resultatet visar också att andra faktorer 
påverkar, så som arbetslagets kompetens, rutiner och en tydlig struktur. Det 
menar förskollärarna är viktigt i mötet med barn i behov av särskilt stöd i relation 
till barngruppens storlek.  
 

Nyckelord: Förskola, barngruppens storlek, barn i behov av särskilt stöd 



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................1 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor .................................................. 2 

1.2 Uppsatsens disposition .................................................................................. 2 

2 Bakgrund .............................................................................................................. 4 

2.1 Begreppsdefinitioner ...................................................................................... 4 

2.2 Styrdokument ................................................................................................ 4 

2.3 Tidigare forskning .......................................................................................... 5 

2.3.1 Barn i behov av särskilt stöd ................................................................... 5 

2.3.2 Diagnoser ................................................................................................ 7 

2.4 Förskolans förändrade uppdrag .................................................................... 7 

2.5 Teoretiska perspektiv som utgångspunkter .................................................. 9 

2.5.1 Relationella perspektivet ....................................................................... 10 

2.5.2 Kategoriska perspektivet ....................................................................... 10 

3 Metod .................................................................................................................. 12 

3.1 Val av undersökningsmetod ......................................................................... 12 

3.2 Urval ............................................................................................................. 12 

3.3 Genomförande ............................................................................................. 13 

3.4 Databassökning ........................................................................................... 13 

3.5 Etiska överväganden .................................................................................... 14 

3.6 Bearbetning av datamaterial ....................................................................... 14 

3.7 Tillförlitlighet ................................................................................................ 15 

4 Resultat ............................................................................................................... 16 

4.1.1 Förskollärarnas definition av barn i behov av särskilt stöd .................. 16 

4.1.2 Barn i behov av särskilt stöd i relation till barngruppens storlek ......... 17 

4.1.3 Förskollärarens uppdrag ....................................................................... 19 

4.1.4 Metoder för att tillgodose barn i behov av särskilt stöd ....................... 20 

4.2 Analys ........................................................................................................... 22 

4.2.1 Förskollärares tankar om betydelsen av barngruppens storlek i relation 
till barn i behov av särskilt stöd ........................................................................ 22 



 

4.2.2 Möjligheter för förskollärarna att tillgodose barn i behov av särskilt 
stöd i barngruppen ............................................................................................ 24 

4.3 Resultatsammanfattning ............................................................................. 26 

5 Diskussion ........................................................................................................... 27 

5.1 Metoddiskussion .......................................................................................... 27 

5.2 Resultatdiskussion ....................................................................................... 27 

5.3 Relevans för kommande yrkesroll ............................................................... 29 

5.4 Förslag till fortsatt forskning ....................................................................... 29 

5.5 Slutsatser ...................................................................................................... 30 

Referenslista ............................................................................................................. 31 

Bilaga 1 Missivbrev och Frågeschema ...................................................................... 35 

 



1 

1 Inledning       

Sveriges förskola är eftertraktad och unik i många delar av omvärlden (Björck-
Åkesson, 2014), och den svenska förskoleutbildningen binder samman omsorg, 
utveckling och lärande som dessutom ska anpassas efter barns individuella behov 
(Skolverket, 2010; Björck-Åkesson, 2014).  
 
I alla förskoleverksamheter finns det barn som är i behov av särskilt stöd på något 
sätt (Khilblom, 2003). För att förskolan ska bli en förskola för alla behöver arbetet 
med den sociala och pedagogiska verksamheten alltid fortgå (Tufvesson, 2014). 
Behov av särskilt stöd kan både representera ett tillfälligt eller ett varaktigt behov hos 
barn, som förskollärare behöver få rätt förutsättningar till och ha kompetens för att 
kunna tillgodose (Skolverket, 2010).   
 
Förskolans och förskollärarnas arbete utgår bland annat från läroplanen för 
förskolan 98/10. Läroplanen reviderades år 2010, och i och med detta blev 
förskollärarnas uppdrag tydligare samt att centrala begrepp som dokumentation, lek, 
lärande och utveckling, planering och utvärdering lyftes fram som viktiga delar i 
arbetet (Skolverket, 2010). Vidare står det att arbetslaget i sitt arbete ska utgå utifrån 
den mångfald som barnen representerar, där barngruppen representeras utifrån 
olika kulturer och även olika behov. 
 
Björck-Åkesson (2014) skriver att det är viktigt att planera för åtgärder i 
verksamheten som leder till att barn i behov av särskilt stöd inkluderas i de olika 
delarna i förskoleverksamhetens vardag. Skolverket (2010) skriver att verksamheter 
och lärandemiljöer inte kan utformas på samma sätt överallt, förskolan måste ta 
hänsyn till de olika behov och förutsättningar som barn i varje barngrupp har. Därför 
fördelas förskolans resurser olika. Detta kan upplevas som problematiskt bland 
förskolans personal, då resurserna inte anses räcka till när barngrupperna samtidigt 
förändrats över tid och antalet barn i varje grupp blir fler (Sheridan, Williams & 
Pramling Samuelsson, 2014). 
 
Waldenström (2014) bekräftar de växande barngrupperna inom barnomsorgen i sin 
studie, där en genomsnittlig gruppstorlek år 1943 var på 5-6 barn, vilket sedan ökade 
under barnstugeutredningens tid 1972 till 10-12 barn i grupperna. Idag har 
barngrupperna ofta 14-16 barn per grupp. Med dessa större barngrupper skriver 
också Waldenström (2014) att det idag ställs högre krav på förskolans utformning, 
där mindre barngrupper och stabila anknytningspersoner bör stå i fokus, men att 
förskolans utveckling går i motsatt riktning. Williams, Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2016) skriver att större barngrupper bidrar till högre stress och sämre 
arbetsvillkor för förskollärarna. 
 
Idag debatteras det hett i media kring barngruppens storlek då skolverket dragit 
tillbaka det tidigare angivna maxtaket för antalet barn på en förskoleavdelning. Fokus 
i samband med detta ligger ofta på barns hälsa och negativa konsekvenser på 
individnivå. Pia Williams som är docent i pedagogik pratar i Tv4 nyheternas 
sändning den 17 januari 2016, om komplexiteten kring barngruppens storlek. 
Williams berättar att olika samverkande faktorer spelar in för barns välmående, 
bland annat förskollärares kompetens, utbildning och barngruppens 
sammansättning. Williams berättar att hennes forskning visar på att förskollärare 
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som arbetar i stora barngrupper beskriver avsaknad av möjlighet att se och samtala 
med varje barn som den största utmaningen då det är många barn i grupperna. 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor        

Revideringen av förskolans läroplan 98/10 år 2010 har lett till ett tydligare och större 
ansvar för förskollärare i verksamheten. Förskollärare ska tillsammans med 
arbetslaget ansvara för att verksamheten ska anpassas efter var barns behov och 
förutsättningar (Skolverket, 2010), samtidigt som både kraven och barngrupperna 
blir större (Waldenström, 2014). Att barnantalet i grupperna stiger (Williams, m.fl., 
2016) kan vara en viktig faktor i huruvida fler barn i behov av särskilt stöd 
uppmärksammas i större utsträckning än förr (Socialstyrelsen, 2014). 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka möjligheter förskollärare anser 
sig ha i att möta barn i behov av särskilt stöd i relation till barngruppens storlek. 
 
Studiens syfte utgår från följande forskningsfrågor: 

1. Hur resonerar förskollärare kring betydelsen av barngruppens storlek under 
förskolevistelsen för barn i behov av särskilt stöd? 

2. Hur uppfattar förskollärare möjligheten att tillgodose barn i behov av särskilt 
stöd i barngruppen? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Under denna rubrik kommer studiens disposition presenteras och förtydligas. 
Kapitlet 2 Bakgrund inleder med underrubriken 2.1 Begreppsdefinitioner. Här 
redogörs för centrala begrepp i studien, så som vad en stor barngrupp innebär i 
denna studie. 
 
Studien fortsätter med en redogörelse av underrubrikerna, 2.2 Styrdokument och 2.3 
Tidigare forskning kring ämnet. Här skildras även annan relevant litteratur kring 
ämnet. Huvudrubriken Bakgrund fortsätter med att innefatta 2.4 Förskolans 
förändrade uppdrag och 2.5 Teoretiska perspektiv. Under denna rubrik beskrivs de 
två teoretiska perspektiven; relationella- och kategoriska perspektivet, som använts 
som utgångspunkt i tolkningen av denna studie.  
 
Vidare presenteras studiens 3 Metod. Här beskrivs de metodval som gjorts och 
används i genomförandet av studien. Rubriken är indelad i sex underrubriker vilka 
innefattar; 3.1 Val av undersökningsmetod, 3.2 Urval, 3.3 Genomförande, 3.4 
Databassökning, 3.5 Etiska överväganden, 3.6 Bearbetning och 3.7 Tillförlitlighet. 
Dessa lyfter bland annat den valda forskningsmetoden, arbetsprocessen, 
forskningsetiska överväganden motiveras och klargörs. 
 
Sedan följer huvudrubriken 4 Resultat. Här presenteras resultatet i fyra teman för att 
lättare se till och besvara studiens syfte och forskningsfrågor vid analysen av studien. 
4.2 Analysen av resultatet tar sin utgångspunkt i de tidigare beskrivna teoretiska 
perspektiven och tidigare forskning. 
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Kapitlet 5 Diskussion inleder med underrubriken 5.1 Metoddiskussion, där vi 
analyserar för- och nackdelar med studiens tillvägagångssätt. Sedan presenteras 5.2 
Resultatdiskussionen för studien.  
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2 Bakgrund  

2.1 Begreppsdefinitioner 

Barn i behov av särskilt stöd är ett barn som är i behov av extra stöttning på grund 
av ett tillfälligt eller ett varaktigt behov, en funktionsnedsättning, ett fysiskt eller 
medicinskt handikapp (Skollagen, SFS, 2010:800).  
 
Stora barngrupper definieras i texten utifrån skolverkets rekommendationer där en 
barngrupp som överstiger 15 barn anses som stor (Pramling Samuelsson, Williams & 
Sheridan, 2015). Även gruppkonstellationen spelar en viktig roll utifrån aspekter som 
ålder och vilka behov som finns i barngruppen.  

2.2 Styrdokument 

Det framkommer i Skollagen att ”barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov 
kräver” (Skollagen, SFS, 2010:800, 8 kap 9 §). Skolverket (2014:14:08) kallar dessa 
resurser som krävs för ”extra anpassningar”.  
 
I förskolans läroplan 98/10 står det att det är förskolechefens ansvar att se till att 
barn som är i behov av särskilt stöd oavsett om det är tillfälligt eller varaktigt, får det 
stöd som behovet kräver, och att en handlingsplan bör utformas (Skolverket, 2010; 
Skolverket, 2015:a). Utöver detta anges det i läroplanen att förskolan ska skapa en 
trygg miljö för barnen där utveckling och lärande står i fokus, samtidigt som barnen 
ska möta vuxna som ser det enskilda barnets och gruppens möjligheter. Barnen ska 
möta vuxna som engagerar sig i samspelet i både enskilda interaktioner, och 
gruppsituationer, och som tar hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov.  
 
”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 
storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö” (Skollagen SFS, 2010:800 
8kap 8§). Detta kan relateras till det som Skolverket (2010) skriver, att resurserna i 
förskolan inte kan fördelas lika, utan måste finnas där behovet finns. Lutz (2009) har 
i sin studie analyserat hur stöd till barn i behov av särskilt stöd fördelats, där 
utredningar kring diagnostiseringar var argument för hur resurserna skulle fördelas. 
Då huvudmannen för förskolan är ansvarig för fördelningen kan det enligt Lutz 
(2009) leda till att fördelningen av resurserna ser olika ut mellan förskolor och 
mellan kommuner. I skollagen (SFS, 2010:800) står det även att det är 
förskolechefens ansvar att se till att barnet får det stöd som framkommer från 
förskollärare eller barns vårdnadshavare. I utredningen om ett särskilt stöd ska 
vårdnadshavarna ges möjlighet att delta i stödinsatsens utformning (a.a.). 
 
Skolverket (2010) anger i förskolans läroplan 98/10 att det är arbetslagets uppgift att 
utforma verksamheten och hjälpa de barn som är i behov av särskilt stöd i sin 
utveckling. Skolverket (2010) skriver även att samverkan mellan förskolan och 
hemmet som en betydelsefull del då förtroendet hos vårdnadshavarna är viktigt, där 
barnen ska få en positiv vistelse i förskolan och erhålla det stöd som behövs.  
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2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Barn i behov av särskilt stöd 

Under en lång tid i historien ansågs barns beteende och behov av stöd kunna 
förklaras med barnets individuella karakteristiska egenskaper. Begreppet som 
använts för att beskriva dessa barn var då barn med behov av särskilt stöd (Lutz, 
2013). Specialpedagogik uppstod då som ett svar till att det ansågs finnas barn som 
var speciella och bedömdes vara i behov av särskild pedagogik när den ordinarie 
pedagogiken inte räckte till, i den bemärkelsen att den utgjorde något annat än vad 
som erbjöds till andra barn (Nilholm, 2007). Specialpedagogik användes för att 
särbehandla barn med andra behov än de som ansågs som normala, vilket kopplades 
till problem som uppstod med barnet istället för till miljön (Nilholm, 2007). Lutz 
(2013) skriver att barn i behov av särskilt stöd då placerades ut i specialinstitutioner 
istället för att integreras och inkluderas i förskolans verksamhet. Lutz (2013) skriver 
att ett ändrat synsätt kom i samband med diskussioner under 1980-talet då det 
rådande synsättet kopplat till begreppet barn med behov av stöd började 
problematiseras. Ett förändrat synsätt ledde till ändrad terminologi och det begrepp 
vi idag använder oss av är; barn i behov av särskilt stöd (a.a.). 
 
Renblad och Brodin (2014) intervjuade i sin studie tre specialpedagoger om i vilken 
utsträckning de ger stöd till förskolans arbete för att underlätta för barn i behov av 
särskilt stöd. I resultatet av deras studie framkommer det att specialpedagogerna 
anser att deras yrkesroll krävs i förskolan, vilket kan bli problematiskt då det blir en 
resursfråga. Författarna skriver att ett barn i behov av särskilt stöd är enligt 
specialpedagogerna ett barn med vissa svårigheter, på så sätt behöver barnet mer tid 
och hjälp av en vuxen än den övriga barngruppen.  
 
I samband med ändringen av definitionen av barn i behov av särskilt stöd växte även 
integrering och inkludering in i förskolans värld, då barnen inte längre sågs som 
bärare av problematiken (Nilholm, 2007). Idag menar flera forskare (Nilholm, 2007; 
Skolverket, 2013:a; Ineland, Molin & Sauer, 2013) att det är omgivningen och miljön 
som behöver anpassas till barnet och inte tvärtom. Fischbein (2007) beskriver detta 
som att samhället började ta hänsyn till olika faktorer som samverkade i människans 
samspel med omgivningen, vilket utvecklades till att barnet ses utifrån en helhetssyn. 
 
I rapporten; om små barns behov och utveckling beskriver Khilblom (2003) olika 
konsekvenser av stora barngrupper i förskolan. Han skriver att det i varje barngrupp 
finns ett eller i några fall fler barn som är i behov av särskilt stöd, vilket ställer högre 
krav på förskollärarna i sin kompetens för att kunna uppfylla dessa behov. Detta kan 
relateras till resultatet i Renblad och Brodins (2012) studie där förskolecheferna 
anser att just kompetensen borde ge en självklar kvalitetshöjning i verksamheten om 
det innebär fler förskollärare i barngrupperna.  
 
Khilblom (2003) skriver att ett barn kan uttrycka sina behov på många olika sätt i 
barngruppen, bland annat genom aggressivitet eller tillbakadragenhet som kan 
variera över tid. Det är alltså skillnad på ett tillfälligt behov och ett varaktigt behov. 
Med ett tillfälligt behov skriver Lillvist (2010) bland annat i sin studie att ett behov av 
extra stöttning kan vara i att hantera samspel med andra barn i förskolan. Ett 
varaktigt behov kan istället handla om en funktionsnedsättning som är medfödd eller 
som uppdagas under barnets utveckling. Oavsett om barnet har ett tillfälligt eller ett 
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varaktigt behov av stöd så kan åtgärderna som sätts in som hjälp vara desamma, men 
som framkommer i resultatet i Lillvists (2010) studie, som bygger på observationer 
av barn i den fria leken och även utifrån enkäter till närmare 700 förskollärare, är 
möjligheterna att få tillgång till fler resurser lättare att få om ett barn har 
diagnostiserats.  
 
Specialpedagogikens huvudintresse har varit att utveckla metoder för att stötta och 
hjälpa barn i behov av särskilt stöd, och på så sätt har individer eller grupper i behov 
av särskilt stöd studerats (Ahlberg, 2007). En konsekvens med att studera enskilda 
individer kan bli att fler barn definieras som barn i behov av särskilt stöd beroende på 
vem det är som studerar barnen. Men som Renblad och Brodin (2012) skriver är det 
verksamheten som ska bedömas, och de lyfter problematiken gällande att kunna 
bedöma verksamheten måste pedagogerna analysera barns lärande och utveckling. 
De menar i sin studie att de annars inte går att ge relevanta insatser för att tillgodose 
barns behov (a.a.). Problemet är att det inte är förskolans uppgift att definiera ett 
barn i behov av särskilt stöd, men Björck-Åkesson (2014) skriver att det blir 
komplicerat och motsägelsefullt då alla barn ska ha liknande möjligheter för att 
utvecklas och då behövs bedömningar för barnens förmågor.  
 
Att kunna identifiera och definiera ett barn i behov av särskilt stöd kan vara svårt och 
väldigt diffust. Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) 
använde i deras studie två olika metoder för att undersöka förskollärares definition 
av barn i behov av särskilt stöd. Det första steget var att använda en kvalitativ 
innehållsanalys utifrån en öppen fråga till förskollärare, och det andra steget en 
kvantitativ analys av enkätsvar. Författarna skriver i sin studie om att 
förskolepersonal som identifierar barn som är i behov av särskilt stöd, istället kan 
handla om att de själva har svårt att interagera med barnet i verksamheten. 
Författarna menar att det kan vara svårt då barnet inte uppfyller de förväntningar 
som pedagogen kräver och blir istället identifierat som annorlunda eller avvikande. 
 
Barn i behov av särskilt stöd anses ta mer tid av pedagogerna och från den övriga 
barngruppen, vilket kan upplevas som problematiskt i verksamheten då tiden inte 
räcker till för att tillgodose varje barn. Sandberg, Norling och Lillvist (2009) skriver 
om att tidfördelningen i barngruppen kan bli ojämn, då barn i behov av särskilt stöd 
beskrivs av förskollärare som att de både får och tar mer tid från de andra barnen. 
Författarna drar slutsatsen att tillgodose barns behov av särskilt stöd blir lättare om 
det finns fler barn som är i behov av särskilt stöd i barngruppen. Då behöver 
förskollärarna göra barnen mer delaktiga och inkluderade, det vill säga att fler barn 
ger en större påverkan på hur verksamheten organiseras. Om det istället endast finns 
ett barn i behov av särskilt stöd i barngruppen, finns det större risk att barnet inte 
blir inkluderat eller lika delaktigt i förskolans verksamhet, eftersom personalen då 
gör särskilda arrangemang enbart för detta barn (a.a.). Pramling Samuelsson m.fl. 
(2015) skriver att det är viktigt för varje förskola att den har en hög förskollärartäthet 
för att nå en hög kvalitet i förskolan. Detta kan leda till att kompetensen höjs och att 
fler tillfällen för möten mellan barn och vuxna skapas. Författarna intervjuade i sin 
studie förskollärare och använde sig av enkätsvar för att bland annat se vad 
förskollärare uttrycker för val av arbetssätt som används i verksamheten i relation till 
gruppstorlek. Studien visar att förskollärarna ansåg att de hade större möjligheter att 
arbeta utifrån läroplanen 98/10 om antalet barn i gruppen var mindre. Då antalet är 
stort fick de istället göra aktiva val och välja bort målområden och arbetssätt 
(Pramling Samuelsson m.fl,2015).    
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2.3.2 Diagnoser 

Något som framkommer från Lutz (2013) studie är att förskollärare upplever att de 
får bättre möjligheter att möta barn i behov av särskilt stöd som fått en diagnos, då 
det tillfälliga behovet sällan leder till några extra resurser. I Lutz (2013) text skriver 
han om aktuell forskning inom det specialpedagogiska området. Han drar slutsatsen 
att diagnostisering underlättar möjligheterna till resurs. En av anledningarna till 
detta beskrivs ofta som att förskollärare lättare får tillgång till olika verktyg som 
underlättar mötet och undervisningen i verksamheten (Lutz, 2013).  
 
Socialstyrelsens rapport visar på en kraftig ökning av diagnoser hos barn 
(Socialstyrelsen, 2014). Några av de diagnoser som förekommer hos barn i förskolan 
är autism, ADHD och utvecklingsstörning (Ineland m.fl., 2013). Om det misstänks att 
ett barn har en funktionsnedsättning krävs en noggrann utredning. Utredningen sker 
genom barn- och ungdomspsykiatrin; BUP (Gerland & Aspeflo, 2015). Det är viktigt 
att förskolepersonalen inte själva börjar sätta olika diagnoser för att de anser att det 
underlättar undervisningen och mötet med barnet (Gerland & Aspeflo, 2015). Vissa 
barn påbörjar en utredning för diagnoser under sin tid i förskolan, men de är mindre 
vanligt då läkare oftare vill vänta på den mentala mognaden (Gerland, 2015). Men 
som Lillvist (2010) skriver handlar det inte om att barnet måste få en diagnos för att 
få det stödet som krävs. Alla barn har enligt Skolverket (2010) rätt att få det stöd som 
krävs för att få möjligheten att utvecklas i samma mån som andra oavsett 
bakomliggande problematik. Det finns de barn utan diagnos som har ett behov av 
särskilt stöd och det finns de barn med en diagnos som inte har ett behov av särskilt 
stöd (Lillvist, 2010).  
 
Skolverket (2015:b) skriver att det handlar om att se det individuella barnet och 
barnets egna förutsättningar, och inte bedöma barnet med utgångspunkten i 
diagnosen. Renblad och Brodin (2012) för ett liknande resonemang men drar 
slutsatsen att möjligheten till att tillgodose barns behov av stöd påverkas av 
förskolans kvalitet. Har förskolan en hög kvalitet möts barn i behov av särskilt stöd 
på ett naturligt sätt i verksamheten utan några specifika åtgärder. Williams, m.fl. 
(2016) skriver att förskolans kvalitet är en avgörande faktor för om alla barn möts av 
samma möjligheter för lärande och utveckling eller inte. De menar att barn har olika 
behov och att arbetslaget måste kunna möta var barn där just de befinner sig (a.a.).  

2.4 Förskolans förändrade uppdrag 

”Samhället förändras ständigt och därför måste även förskolan förändras och 
utvecklas. Synen på barn, barns utveckling, barndom, lek och lärande har förändrats 
under de senaste decennierna” (Renblad & Brodin, 2012 s.417). År 1998 fick 
förskolan sin första läroplan; Lpfö 98. Förskolan flyttades då från 
socialdepartementet som den ansvariga myndigheten till utbildningsdepartementet 
(Riksdagen[PB], 2010). I och med detta har förskolan under det senaste decenniet 
fått en allt högre status i samband med att det pedagogiska uppdraget har förtydligats 
i och med revideringen av läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010). Som 
Pramling Samuelsson m.fl. (2015) skriver tillbringar större delen av 1-5 åringar sin 
tid i förskolan, och förskolans utveckling i utbildningssystemet blev en förutsättning 
för de förändringar i familjemönster som skett under de senaste 30 åren. Lillvist 
(2010) menar att förskolan inte bara ses som en lösning för att båda föräldrarna ska 
kunna arbeta, utan att det är en investering i framtida medborgare.  
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Williams m.fl. (2016) skriver att det under en lång tid har funnits höga krav på 
förskolläraryrket. Tidigare var synen på förskollärare att arbetet i förskolan endast 
gick ut på att passa barn, där det i första hand var fokus på omsorg och fostran 
(Renblad & Brodin, 2012). Renblad och Brodin (2012) har i sin studie haft 
fokusgruppsintervjuer med fyra förskolechefer om vad den reviderade läroplanen och 
kvalitetsarbetet i förskolan har för betydelse. Resultatet i studien visar att 
förskolecheferna upplever att den reviderade läroplanen i större utsträckning 
fokuserar mer på de målstyrda lärprocesserna, och vad barnen ges för möjlighet till 
utveckling och lärande. I Lpfö 98/10 står förskolans strävansmål inom de olika 
ämnesområdena som verksamheten ska sträva efter att uppnå. Då läroplanen saknar 
angivelser för tillvägagångssätt, ger den utrymme för fri tolkning för förskollärarna, 
vilket bidrar till många olika variationer inom förskolans verksamheter. Trots att 
Skolverket (2010) menar att alla verksamheter ska vara likvärdiga, kan det finnas 
kvalitativa skillnader mellan olika förskoleverksamheter som en konsekvens av detta 
tolkningsutrymme.  
 
Skolverket (2010) beskriver idag tydligt förskollärarens roll gällande uppdrag, 
förhållningssätt och förväntningar i läroplanen för förskolan 98/10. I Skollagen (SFS, 
2010:800) står det att en förskola ska erbjuda stimulans och ett lärande samt en 
trygg omsorg. Som Skollagen (SFS, 2010:800) och Lillvist (2010) skriver, handlar det 
om att se barnet i sin helhet och utgå från barnets behov i sin utformning av 
verksamheten.  
 
Renblad och Brodin (2012) skriver att förskollärarnas arbete handlar om att skapa en 
stimulerande miljö med en hög kvalité för att alla barn ska må bra. Författarna 
menar att förskolan är en viktig del i barnens liv och att det inte är en 
transportsträcka som ska leda till vuxenlivet. Barn ska få möjlighet att utvecklas till 
självständiga individer. Tufvesson (2014) skriver att förskolans verksamhet bör 
utformas i enlighet med lagar och viljeinriktningar, där även ett helhetsperspektiv 
finns tillgängligt utifrån lärande, social miljö, samspel, fysisk miljö och individuell 
kunskapsutveckling.  
 
Under åren har barngrupperna i förskolan ökat i antal (Waldenström, 2014; Williams 
m.fl., 2016). Pramling Samuelsson, m.fl. (2015) skriver att det tidigare fanns en 
rekommendation från Skolverket om att barngrupperna inte skulle överstiga fler än 
femton barn, men att denna rekommendation togs bort 2013, då beslutet om 
gruppstorlek och sammansättning lämnades över till varje enskild kommun att ta 
ställning till. År 2016 tog Skolverket tillbaka rekommendationerna om barngruppens 
storlek, men något som saknas i rekommendationerna från skolverket är hur många 
förskollärare som ska finnas i gruppen eller som Renblad och Brodin (2012) lyfter 
fram, hur många barn som får finnas på en viss yta. Detta kan bli en problematik då 
huvudmannen kan välja att gå efter rekommendationen och minska antalet barn i 
grupperna, samtidigt som hen väljer att minska antalet förskollärare i grupperna. På 
så sätt kan rekommendationerna följas, men det kan uppstå en problematik om 
förskollärare anser sig inte räcka till. Skolverket (2013:b) och Waldenström (2014) 
skriver att barnantalet per förskollärare i förskolan har ökat sedan mitten på 1990-
talet. Då var antalet 4,4 barn per vuxen till att idag vara 5,4 barn per vuxen 
(Skolverket, 2013:b; Williams m.fl., 2016). 
 



9 

Pramling Samuelsson m.fl. (2015) och Williams m.fl. (2016) skriver att barngruppens 
storlek har inverkan på förskollärarnas möjlighet att utföra det uppdrag som krävs 
utifrån styrdokumenten. Renblad och Brodin (2014) skriver i sin forskning att barn 
idag mår allt sämre redan i tidig förskoleålder, vilket relateras till den omgivning och 
de förutsättningar som barn påverkas av. Författarna skriver även att det handlar om 
att barn exempelvis har emotionella, psykiska eller sociala problem, och att 
forskningen visar på att var fjärde barn i förskolan mår dåligt. Det framkommer även 
i studien att barn i behov av särskilt stöd har ett större behov av stöttning för att 
kunna leva upp till de ”krav” som förskolan ställer (a.a.). Sheridan m.fl. (2014) 
skriver i sin studie att pedagogerna får svårare att skapa lärtillfällen då 
barngrupperna anses vara för stora, och att de får svårt att engagera sig i barnens 
individuella behov. Slutsatserna som kan dras från dessa studier är att pedagoger 
eftersträvar fler resurser i barngrupperna för att kunna möjliggöra och tillgodose var 
barns behov.  Detta för att kunna skapa situationer och lärtillfällen som skapar bästa 
förutsättningarna för att barnet ska utvecklas. 
 
Då barngrupperna förändras med tiden och med samhället, blir barngruppernas 
storlek en komplex fråga. I små barngrupper, menar Williams m.fl. (2016), ser 
förskollärarna ofta möjligheten att sätta sig med bland annat dokumentationer, 
istället för att ta till vara på tiden som finns för mötet med det enskilda barnet. Detta 
är något som annars lyfts fram som en utmaning i arbetet med stora barngrupper 
(a.a.). Detta kan ses som en konsekvens av att förskollärarnas uppdrag är komplext 
då tiden för dokumentation, planering och utvärdering som Skolverket (2010) 
beskriver, som omfattande arbetsuppgifter, saknas. Problematiken kan ses som att 
förskollärare tvingas prioritera delar i sitt uppdrag, antingen vara med barnen eller ta 
vara på tiden för planering/dokumentation då det är färre barn. Författarna skriver 
vidare om problematiken kring stora barngrupper, där konsekvenserna ofta 
resulterar i barnpassning istället för en pedagogisk verksamhet, då förskollärarna 
anser att det viktigaste är att aktiviteterna är lugna.  

2.5 Teoretiska perspektiv som utgångspunkter 

Studiens centrala perspektiv tar stöd från det relationella perspektivet som Nilholm 
(2007), Persson (1998), Rosenqvist (2007), Aspelin (2013) och även Lutz (2009) 
presenterar. Studien tar även stöd från det kategoriska perspektivet som Lutz (2009), 
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) och Ahlberg (2007) presenterar. De 
komplexa situationer som förskollärare ställs inför inom det specialpedagogiska 
verksamhetsfältet kräver att de kan sätta på sig ”olika glasögon” och utforska 
omvärlden utifrån olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter (Fischbein, 2007). 
Aspelin (2013) berättar att det relationella perspektivet under en längre tid varit 
ledande i den svenska forskningen kring specialpedagogik. Aspelin (2013) berättar 
vidare att detta nu är i fara att rubbas, då han menar att skola och förskola i Sverige 
förändrats till förmån för ett mer resultat- och prestationsfokus där ett kategoriskt 
perspektiv anammats. Då dessa perspektiv beskrivs av Aspelin (2013) som 
dominerande inom förskolan, när de gäller att förstå sig på barn i behov av särskilt 
stöd, ses dessa perspektiv som självklara för studien. Perspektiven kan bidra till en 
större förståelse kring vad, hur och varför förskollärare agerar och tänker på ett visst 
sätt kring möjligheter att tillgodose barns behov av stöd i förskolan.  
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2.5.1 Relationella perspektivet  

Den här studien utgår från ett relationellt perspektiv, vilket enligt Nilholm (2007), 
Ahlberg (2007) och Persson (1998) handlar om att fokusera på omgivningen och 
miljön som barnet befinner sig i, som en förklaring till barnets beteende. Här handlar 
det inte om att se barnet som bärare av en problematik, utan att den miljö som 
barnet befinner sig i inte är anpassad efter barnet och på så vis kan leda till att barnet 
är i svårigheter. Författarna tar upp att förskolan bör se den mångfald som barnen 
representerar och därifrån utgå från att skapa en god miljö för barnens bästa (a.a.).  

Men ett relationellt perspektiv innebär dessutom att elevens förutsättningar i olika avseenden 
också ses relationellt, dvs. förändringar i elevens omgivning förutsätts kunna påverka hans eller 
hennes förutsättningar att uppfylla vissa på förhand uppställda krav eller mål (Persson, 1998 
s.30). 

I förskolans läroplan 98/10 och i skollagen (SFS, 2010:800) står det att förskolan är 
till för alla. Synsättet att få alla barn inkluderade ses därför som ett viktigt begrepp, 
vilket Lutz (2013) skriver som ett ytterligare steg i verksamheten. Rosenqvist (2007) 
skriver att det relationella synsättet startar med att se barnet i sin helhet. Fokus 
skiftas från individ i svårigheter till att miljön ska anpassas efter barnens olikheter 
(Lutz, 2013). Persson (1998) skriver att arbetet med det relationella perspektivet är 
ett långsiktigt arbete, där kortsiktiga lösningar ska bortses.  
 
Sett till barngruppens storlek utifrån ett relationellt perspektiv finns risken att en stor 
barngrupp skulle kunna leda till att barnen blir bärare av problematiken, istället för 
att se helheten och omgivningen runt barnet. I stor grupp görs mer på gruppnivå för 
att man inte hinner anpassa åtgärder efter de individuella behoven. Det kan då bli 
problematiskt så att förskollärarna inte kan utforma miljön så att den anpassas till 
var barns behov, utan är mer generell och att några barns behov blir exkluderade 
istället. När inte åtgärder anpassas har barnen svårare att klara av vardagen i 
förskolan och anses då vara i ännu större behov av stöd. Det kan leda till att de 
barnen blir definierade som barn i behov av särskilt stöd och ses som en belastning 
för förskollärarna.  

2.5.2 Kategoriska perspektivet 

Lutz (2009) berättar utifrån sin studie att det i förskolans verksamhet utvecklas olika 
metoder för att utvärdera barns beteenden. Att barnen jämförs med varandra och att 
barns utveckling då kopplas till ålder och stadier, som i sin tur leder till en 
bedömning av normalitet och avvikelser. Lutz (2009) skriver att avvikelser handlar 
om att barn kan ha förseningar i sin utveckling, vilket kan leda till kategorisering där 
barn delas upp utifrån utvecklingsnivåer. Författaren menar vidare att 
kategoriseringen eller bedömningen i grunden handlar om pedagogernas 
förhållnings- och synsätt som bör förändras till ett mer reflekterande arbetssätt.  
 
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) och Ahlberg (2007) skriver om det 
kategoriska perspektivet som en motsats till det relationella perspektivet. Barn ses 
som bärare av problematiken och är med svårigheter istället för i svårigheter. I detta 
perspektiv fokuseras det på att hitta brister hos individer som behöver kompletteras. 
Här kan de både röra sig om biologiska, neurologiska och psykiska brister (a.a.).  
 
Konsekvenser av ett kategoriskt syn- och arbetssätt kan innebära att barn blir 
exkluderade från gruppen, då barn blir sorterade och kategoriserade efter rådande 
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normer (Emanuelsson m.fl., 2001). I det kategoriska perspektivet erbjuds barnen 
särskilda åtgärder som kan leda till att det används arbetsmetoder som blir 
exkluderande och där fokus istället bygger på att utveckla det enskilda barnets 
förmågor (Emanuelsson m.fl., 2001). Det kategoriska perspektivet går ofta att 
kopplas samman med förklaringsmodeller till funktionshinder inom det medicinska 
och psykologiska perspektivet (Rosenqvist, 2007).  
 
Det kategoriska perspektivet relaterat till barngruppens storlek skulle kunna 
innebära att fler barn definieras som barn i behov av särskilt stöd, där det finns risk 
för att barnen delas in i grupper efter beteenden, mognad eller prestation. På så sätt 
plockas några barn bort från att inkluderas i verksamheten och miljön blir inte 
anpassad för att tillgodose alla barnens behov. Problematiken med att kategorisera 
barnen skulle kunna leda till att barnen får en stämpel, där ett barn exempelvis kan 
bli förknippat till ett visst beteende, vilket kan leda till stigmatisering av barnet. 
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3 Metod  

3.1 Val av undersökningsmetod 

Den valda metoden har som syfte att utifrån intervjuer med förskollärare undersöka 
vilka möjligheter förskollärare anser sig ha i att möta barn i behov av särskilt stöd i 
relation till barngruppens storlek i förskolan. För att undersöka detta har en 
kvalitativ metod valts, där studien bygger på semistrukturerade intervjuer (Bryman, 
2011). En kvalitativ metod är vald då Bryman (2011) skriver att denna metod ofta 
bygger på informanternas uppfattningar, vilket var en del av syftet. Metoden är också 
vald då den inrymmer ett semistrukturerat tillvägagångssätt vilket uppfattades som 
viktigt för studien. Intervjuerna har utgått ifrån ett i förväg fastställt intervjuschema 
(Bryman, 2011). Att använda intervjuer som undersökningsmetod grundar sig i det 
Bryman (2011) skriver att intervjuer är en tilltalande metod när det handlar om 
datainsamling för en kvalitativ studie då metoden beskrivs som flexibel.  
 
Intervjufrågorna har utformats utifrån en tidigare pilotstudie, men omarbetats så att 
de är formulerade och konstruerade frågeställningar som kan belysa studiens 
nuvarande syfte och forskningsfrågor. Frågeschemat är utformat utifrån en fastställd 
ordning eftersom frågorna bygger på och tar stöd i varandra. Men de ger ändå 
utrymme för följdfrågor. Informanterna intervjuades enskilt, vilket ledde till att de 
kunde svara med sina egna ord och upplevelser genom de öppna frågorna utan att de 
påverkades av andra yttre faktorer eller andras åsikter.  
  
Valet av metod är baserat i avsikten att kunna ta del av förskollärares erfarenheter, 
kunskaper och deras upplevelse av hur barn i särskilda behov enligt dem påverkas av 
barngrupperna i verksamheten. Empirin har analyserats utifrån det relationella 
perspektivet och det kategoriska perspektivet.  

3.2 Urval  

Urvalsgruppen för denna studie består av tio förskollärare som alla är verksamma 
inom förskolan. De är tillfrågade och valda att medverka i studien då de har en 
högskoleutbildning med en pedagogisk och teoretisk inriktning mot förskolans 
verksamhet.  
 
Alla i urvalsgruppen har erfarenhet av arbetet inom förskolan där några av 
informanterna arbetat under förskolans förändringstid. De har varit med då 
förskolan fick en egen läroplan 1998 och då förskolan blev en del av 
utbildningssystemet. Utifrån tidigare kontakt med olika förskolor valdes 
informanterna till studien utifrån ett tillgänglighetsurval. Informanterna visade 
sedan på olika erfarenheter av yrket, och variationen ledde till en bred och varierad 
syn ur olika förskollärares perspektiv.  
 
Med flera års arbete i förskolan, från 5-41 år, har informanterna sett hur 
barngrupperna succesivt ökat i antal. De har alla under sin tid på förskolan upplevt 
att det funnits ett eller flera barn i behov av särskilt stöd. Dessa tio förskollärare 
kommer från fyra olika kommuner där barngruppens storlek på respektive 
förskoleavdelning varierar från 16-25 barn i barngruppen.  
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I studien ses informanterna; förskollärarna, som en viktig informationskälla för att 
undersöka studiens syfte och forskningsfrågor då de är mitt i verksamhetens vardag 
och befinner sig i mötet med den mångfald som barnen representerar.  
 
Tolv förskollärare tillfrågandes om deltagande, men där bortfallet på två bidrog till 
att tio förskollärare intervjuades. De förskollärare som valde att inte delta i studien 
kände att de inte hade tillräckligt med erfarenhet av arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd för att kunna ge oss några givande svar på intervjufrågorna.  

3.3 Genomförande 

Genomförandet påbörjades med att formulera ett missivbrev som skickats ut till 
informanterna via mail eller i pappersform, med beskrivning av studiens syfte, viktig 
information kring vad deltagande innebar och vilka rättigheter informanterna hade. 
Efter kontakt och utskickat missivbrev fick informanterna avgöra om de ville delta i 
studien eller inte. Intervjuerna som genomfördes skedde på respektive förskola 
utifrån informanternas möjligheter, gällande tid, utrymme med mera. Informanterna 
fick inte ta del av intervjufrågorna innan trots att ett formulerat frågeschema fanns. 
Förskollärarna fick inte ta del av frågorna i förväg då vi diskuterat för- och nackdelar 
med detta. Vi ansåg att studies resultat kunde påverkas negativt om de fick chansen 
att gå igenom frågorna och eventuellt diskutera med andra. Studien har utgått från 
ett semistrukturerat intervjusätt där utrymme för att lägga till och ta bort frågor 
fanns (Bryman, 2011). En av informanterna fick kontaktas på nytt då en del av 
intervjun behövdes kompletteras. Intervjuerna transkriberades för att delas in utifrån 
färgkodning inför arbetet med resultatet och analys. Dessa färgkoder skapades 
utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Resultatet sorterades utifrån olika teman 
vilket för att lättare se till studiens forskningsfrågor (Stukát, 2011). I kodningen och 
analysen var det återkommande likheter i svaren som var relevanta och på så sätt 
blev dessa några av de utvalda teman i resultatet och analysen. Analysen och 
resultatet kopplats till de teoretiska perspektiv som studien utgått ifrån, för att få en 
förståelse för resultatet. Förskollärarnas svar analyserades genom att färgkoda de två 
perspektiven i en varsin färg, vilket medförde att vi på ett tydligare sätt kunde urskilja 
perspektiven från de svar som studien fått. 

3.4 Databassökning 

Till studien har artiklar, tidskrifter och avhandlingar hämtats från databaser som: 
SwePub, Google Scholar, DiVA och Eric (ProQuest). För att få tillgång till rapporter 
och avhandlingar har vi även haft mailkontakt med författarna. 
Sökorden som används i databaserna har bland annat varit; stora barngrupper, barn i 
behov av särskilt stöd, group size, special needs, förskollärare, läroplanen och där vi 
även använt oss av författarnas namn för att söka efter ytterligare artiklar. 
 
Under sökandet uppkom ett varierande antal träffar utifrån sökorden i de olika 
databaserna. Exempel: 
Eric (ProQuest) med sökordet group size gav 219 träffar och sökordet barn i behov av 
särskilt stöd gav 7 träffar i DiVA. Om sökningen istället var stora barngrupper i 
förskolan i databasen Google Scholar gav det ca 7790 träffar. Utifrån sökorden 
förskollärare läroplanen i databasen SwePub blev det 2 träffar där 1 var relevant och 
refereegranskade. 
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3.5 Etiska överväganden 

Utifrån Vetenskapsrådets (2011) fyra huvudkrav, har informanterna informerats om 
de etiska reglerna där de bland annat hört om; 
 

o Informationskravet; vilket har skett genom ett missivbrev där det informerats 
om studiens syfte och vilka villkor som gäller om informanterna vill delta. I 
missivbrevet fick informanterna tillgång till våra kontaktuppgifter vid 
eventuella frågor. 

 
o Samtyckeskravet; som i studien betyder att det är frivilligt för informanterna 

att delta i studien, där de via ett missivbrev som skickades ut hade möjligheten 
att tacka ja eller nej till att delta i studien. Informanterna får när som helst 
avbryta intervjun och kan välja att inte svara på frågor som kan upplevas 
obekväma. Vid deltagande kunde de välja att avbryta när som helst utan att 
ange bakomliggande orsak. Intervjuerna skedde på informanternas villkor.  

 
o Nyttjande- och konfidentialitetskravet; som för studien innebär att det 

insamlade datamaterialet har förvarats med försiktighet, inga namn finns med 
och att det endast är vi som utfört studien som vet vilka som deltagit. Ingen 
information om förskola, stad eller någon av informanternas namn kommer 
att kunna identifieras i studien. Efter slutförd studie kommer materialet att 
förstöras. Informanterna har blivit informerade om att de får ta del av arbetet 
vid avslutad studie om intresset finns, och kontaktar då studenterna. 

3.6 Bearbetning av datamaterial 

Intervjuerna har transkriberats för att eventuella misstolkningar av informanternas 
svar inte ska kunna ske, och att det på så sätt blir mindre tolkningsutrymme för oss 
som analyserar och tolkar det insamlade materialet (Bryman, 2011).  
 
I enlighet med rekommendationer från Stukát (2011) transkriberades och 
sammanställdes de delar i intervjuerna som är relevanta utifrån studiens syfte och 
forskningsfrågor. Intervjufrågorna har sammanställts genom att dela in svaren efter 
de olika frågorna för att lättare hålla isär och se helheten i svaren. Frågorna har 
sammanställts där varje informant blev tilldelad en färg för att få en överblick över 
svaren. På så sätt tydliggjordes vilka svar som hörde till relevant forskningsfråga, och 
vilka svar vi inte hade förväntat oss att få. För att svaren sedan skulle bli mer tydliga 
analyserades svar med koppling till de teoretiska perspektiven där det återigen 
användes färgkodning, en kod till respektive teori, för att underlätta analysen av 
resultatet.  
 
Efter att resultatet har sammanställts har det blivit uppdelat i rubriken Empirin 4.1 
och har även utformats i fyra olika teman som utmärkte sig; förskollärarnas 
definition av barn i behov av särskilt stöd, barn i behov av särskilt stöd i relation till 
barngruppens storlek, förskollärarens uppdrag och metoder för att tillgodose barn i 
behov av särskilt stöd. Kategorierna uppkom efter vår analys av resultatet, där olika 
teman framkommit i informanternas utsagor.  
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3.7 Tillförlitlighet  

För att stärka studiens validitet som avser trovärdigheten i det som är relevant i 
studiens sammanhang, har vi inför intervjuerna och formuleringen av 
intervjufrågorna tagit del av Brymans (2011) och Stukáts (2011) böcker. 
 
Trovärdighet:  
I urvalsprocessen har vi enligt det som Bryman (2011) skriver, valt att intervjua 
personer med hög trovärdighet, som kopplas samman till dess utbildning och 
erfarenhet inom förskolans verksamhet. Frågeschemat har formulerats utifrån att 
undvika situationer där missförstånd kan uppstå. Detta har bland annat skett genom 
att formuleringar har genomförts i en neutral och opartisk ton, där fokus på svar till 
syfte och forskningsfrågor varit centrala (Stukát, 2011).  Studiens trovärdighet ökar 
då intervjuerna är transkriberade för att eventuella misstolkningar inte ska ske 
(Bryman, 2011). Bryman (2011) skriver även att den interna tillförlitligheten ökar om 
tolkningar av informanternas svar kopplats till studiens teoretiska perspektiv.  
 
Intervjuerna har förberetts genom att diskutera för- och nackdelar, och vilka faktorer 
runtomkring som kan påverka resultatet på ett otillfredsställande sätt. Faktorer som 
kan påverka intervjusvaren och därmed resultatet kan ses i informanternas 
dagsform. Har de haft en bra dag kan mer fördjupade svar framkomma än om dagen 
varit mindre bra (Stukat, 2011). Det kan också ses i hur informanterna tolkat 
intervjufrågorna eller hur vi som gjort studien tolkat informanternas svar (Stukát, 
2011). Stukát (2011) skriver att det kan finnas en risk med tillförlitligheten när 
materialet, i det här fallet intervjusvaren, tolkas av få personer. Att se och lyfta dessa 
eventuella brister bör även ses som att höja studiens trovärdighet. 
 
Överförbarhet:  
Det resultat som framkommit kan jämföras med tidigare forskning i ämnet som 
används som stöd i analysen av denna studie, där vissa delar överensstämmer med 
tidigare forskningsresultat. På så sätt kan även den här studien överföras och 
generaliseras men bör då utökas med fler deltagare i urvalsgruppen och från fler 
områden i Sverige.  
 
Möjlighet att styrka och konfirmera: 
Reliabiliteten avser att mäta studiens syfte på ett tillförlitligt sätt där 
mätinstrumentet (Stukát, 2011) i form av inspelning under intervjuerna används för 
att kunna transkribera och återge intervjuerna på ett kvalitativt sätt. Något som kan 
hjälpa till att stärka trovärdigheten i studien är att analysen bidrar med två olika 
perspektiv och synsätt att tolka svaren på, på samma sätt som det kan vara en 
nackdel efter personliga intressen. Men då vi är medvetna kring detta ökar 
trovärdigheten och tillförlitligheten i undersökningen.   
  



16 

4 Resultat 

Utifrån de tidigare presenterade teoretiska perspektiven har studiens insamlade 
material sorterats i fyra teman, förskollärarnas definition av barn i behov av särskilt 
stöd, barn i behov av särskilt stöd i relation till barngruppens storlek, 
förskollärarens uppdrag och metoder för att tillgodose barn i behov av särskilt stöd. 
Dessa områden presenteras under respektive rubrik.  
 
Resultatöversikt gällande teman och kategorier: 

Teman: Förskollärarnas 
definition av 

barn i behov av 
särskilt stöd 

Barn i behov av 
särskilt stöd i 

relation till 
barngruppens 

storlek 

Förskollärarens 
uppdrag 

Metoder för att 
tillgodose barn i 
behov av särskilt 

stöd 

Kategori: Barn som har ett 
speciellt behov 

Möjligheter att 
möta barn i behov 
av särskilt stöd 

Förskollärarnas 
möjligheter och 
förutsättningar att 
utföra sitt uppdrag 

Arbetssätt som gynnar 
alla barn 

 Barn som behöver 
extra stöd 

Barngruppens 
utformning 

Kompetens och 
medvetenhet i 
arbetet för att 
tillgodose barn i 
behov av särskilt 
stöd 

Synen på 
förskollärarnas uppdrag 

 Barn som har 
specifika behov 

Verksamhetens 
utformning 

 Tillgodose barns 
olikheter 

 
Det insamlade materialet har vid sortering av de olika intervjuerna sorterats och 
presenteras i avsnitt resultatavsnittet. I avsnitt 4.2 Analys visar studien hur resultatet 
förstås utifrån de teoretiska perspektiven och sammanfattas i avsnittet 4.3 
Resultatsammanfattning. 

4.1.1 Förskollärarnas definition av barn i behov av särskilt stöd 

Enligt förskollärarna är alla barn någon gång i behov av extra stöd. De menar att 
verksamheten måste anpassas efter det enskilda barnet och efter hela barngruppen. 
Resultatet visar att förskollärarna främst definierar tre kategorier gällande definition 
av barn i behov av särskilt stöd, barn som har ett speciellt behov, barn som behöver 
extra stöd och barn som har specifika behov. 
 
Barn som har ett speciellt behov 
Barn som är i behov av stöd beskrivs vara ett barn som har ett speciellt behov men 
som klarar vardagen till stor del själv.  Det kan då innebära att barnet behöver få 
tillgång till specifika hjälpmedel som kan underlätta arbetet i vardagen tillsammans 
med den övriga barngruppen. Ett barn som är i behov av stöd beskrivs av 
förskollärarna behöva stöttning i att exempelvis hantera motgångar, uttrycka sig på 
grund av språkstörning, flerspråkighet, att förstå sig på och våga visa sina känslor, 
men det kan även handla om osäkerhet i sig själv.  
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Barn i behov av stöd är barn som behöver mer stöd eller närvaro av vuxna i förskolans olika 
aktiviteter än andra barn. Detta kan vara av varierande ”grad” där det sträcker sig från språkliga 
svårigheter till att kunna interagera och samspela med andra barn och vuxna.  

Barn som behöver extra stöd 
Barn i behov av särskilt stöd kännetecknas av att ett barn som behöver extra stöd i 
form av en resurs eller assistent, då vardagssituationerna kan vara svåra att klara av 
själv. Ett särskilt stöd kan även vara förknippat till en diagnos eller till en 
funktionsnedsättning, vilket då är något som förskolan söker resurspengar för. Om 
förskolans ansökan beviljas kan det resultera i att förskolan får en till person i 
arbetslaget, antingen som resurs till gruppen eller en resurs direkt kopplat till barnet. 
Samtliga förskollärare berättar att ett behov av särskilt stöd varierar i grad och från 
grupp till grupp. Barn som på något sätt behöver mer hjälp och stöd för att förstå sin 
vardag för att få den att fungera, att utvecklas eller som fysiskt behöver hjälp.  

Det är väldigt brett vad som är särskilda behov eftersom det kan vara allt från att få endast stöd i 
vissa aktiviteter i förskolan eller att ha ett särskilt stöd både hemma och i förskolan. 

Barn som har specifika behov 
Förskollärarna i denna studie definierar barn i behov av särskilt stöd som ett barn 
som har specifika behov och därför behöver extra stöttning av någon anledning. 
Barnet kan då både behöva hjälp under en längre tid eller under något tillfälle under 
sin förskoletid, där hjälpen är specificerad utifrån det enskilda barnet. Det kan 
exempelvis handla om ett barn med funktionshinder, barn med en diagnos eller ett 
barn som har ett hinder som inte kan diagnostiseras men ändå är i behov av särskilt 
stöd, som exempelvis vid koncentrationssvårigheter.  

Jag ser det som att alla barn har olika behov och att man ska se till att varje individs behov blir 
tillgodosedda men att man kan inte söka ”extra pengar” för det utan man måste anpassa 
verksamheten för att den ska fungera för alla individer. Det finns även de barn som behöver 
särskilt stöd på grund av att de har en sjukdom, diagnos eller ett handikapp som man behöver 
vidta åtgärder för.  

Erfarenheterna av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd varierar hos studiens 
förskollärare. Fem av förskollärarna beskriver erfarenheten bland annat med arbetet 
utifrån barn som haft specifika behov exempelvis, down syndrom, blödarsjuka, 
autism, hörselnedsättning eller ämnesomsättningsrubbning som exempel. Samtidigt 
beskriver en förskollärare att de funnits barn som varit i den ”gråa zonen” som inte 
blivit utredd för diagnos, men att de som förskollärare arbetat på ett sådant sätt som 
om barnet skulle haft en diagnos.  

4.1.2 Barn i behov av särskilt stöd i relation till barngruppens storlek 

Resultatet visar att förskollärarna främst berättar om tre kategorier gällande barn i 
behov av särskilt stöd i relation till barngruppens storlek, möjligheter att möta barn i 
behov av särskilt stöd, barngruppens utformning och verksamhetens utformning. 

Möjligheter att möta barn i behov av särskilt stöd 
Förskollärarna beskriver att barngruppens storlek har betydelse i arbetet med att 
tillgodose alla barns olika behov. En större barngrupp gör det svårare att stödja barn i 
behov av särskilt stöd. Förskollärarna menar även att brister i personalgruppen, vad 
gäller kompetensen påverkar möjligheterna att möta barn i behov av särskilt stöd. 
Några av förskollärarna berättar att de anser att pedagogerna är i behov av 
kompetensutveckling, för att fördjupa möjligheten i att kunna möta alla barn där de 
befinner sig och efter det individuella behovet.  
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När barngruppen är större anser förskollärarna att det blir rörigt och att ljudnivån är 
mycket högre. De menar att det resulterar i att barn i behov av särskilt stöd antingen 
tar mer plats eller hamnar i skymundan och blir tillbakadragna istället. 
Förskollärarna menar att dessa barn som syns och hörs tar stor plats vilket gör att 
andra barn i barngruppen inte får den uppmärksamhet eller den hjälp de har rätt till. 
Det kan även hända att de tysta barnen glöms bort. 

Utifrån våra utbildningar och vår långa erfarenhet så har vi stor kompetens för att bemöta barns 
olika behov. Däremot är det inte sagt att vi känner oss eller är tillräckliga för de barn som 
behöver/kräver mer än andra barn. 

Förskollärarnas verksamma tid inom förskolan, som skiljer sig mellan 5 - 41 år, något 
som kan tänkas bidra till olika syn på och erfarenheter av hur barngruppens 
utformning har förändrats. De som varit längre inom förskolans verksamhet berättar 
hur barngrupperna ökat i antal, och hur antalet i pedagoger per barngrupp skiftar. De 
förskollärare som har arbetat färre år inom förskolan har bara upplevt det större 
barnantalet i barngrupperna och har inget annat att jämföra med. 

När jag började var det i och för sig daghem, men då var vi 4 personal och 12 barn med de yngre 
åldrarna och det var 3 personal och 15 äldre barn. Under årens lopp har grupperna ökat och 
blivit personal glesare. 

Barngruppens utformning 
Förskollärarna är eniga om att större barngrupper påverkar alla barn, varav en 
uttrycker sig; 

Ja! Ju större barngrupp ju mindre tid för de barn som har ett behov av särskilt stöd. 

I en mindre barngrupp anser förskollärarna att det blir lättare att möta upp och att 
tillgodose fler olika behov. Det som händer i större barngrupper är att barn som är i 
behov av särskilt stöd inte får den tiden som barnet behöver och har behov av, vilket 
kan leda till negativa konsekvenser i hela barngruppen. Barnet kan bli vilset och hitta 
på saker som hen tror kommer leda till något bra, men som istället blir något negativt 
för de andra i omgivningen. Ett exempel på detta är när barnets sociala lekkoder 
prövas i samspel med andra barn. När de till exempel leker en rollek som tiger och 
går in i leken och gemenskapen där det kan bli för hårda tag, då tigern tar fram de 
vassa klorna, blir vild och skräms istället. Detta är inget som barnet kan kontrollera 
över själv, och på så sätt kan det leda till att de andra barnen blir arga och ledsna. 
Förskollärarna berättar även om samhällets påverkan idag både för barn och 
pedagogerna, där stressen, prestationen, kraven och förväntningarna som tillkommer 
i ens arbete tar mycket tid och energi.  
 
Förskollärarna berättar att i de stora barngrupperna blir det tydligare att en del barn 
får och har det svårare. En av förskollärarna uttrycker att en större barngrupp inte 
relaterar till att fler barn blir i behov av särskilt stöd, utan hen menar att det blir mer 
tydligt att pedagogerna inte räcker till för att kunna möta alla barn.  

I en mindre grupp hinner alla bli sedda och lyssnade på, på ett helt annat sätt samt ges ett större 
utrymme. 

Verksamhetens utformning 
Medan de andra förskollärarna uttrycker att, då barnen i grupperna ökar i antal så 
ökar även antalet barn i behov av särskilt stöd i grupperna.  
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Förskollärarnas erfarenheter av att arbeta i mindre barngrupper är att det finns mer 
tid till varje enskilt barn, och på så sätt blir det lättare att anpassa verksamheten och 
se varje barn. Förskollärarna uttrycker att en mindre barngrupp skulle underlätta 
stressmässigt hos förskollärarna och för alla barn. En mindre stressad pedagog skulle 
innebära ännu mera fokus och vakenhet över saker som man möjligen kanske missar 
i dagens läge.  

Barngruppen har blivit större trots de nya riktlinjerna skolverket gått ut med. Nu ser jag även 
att många förskolor väljer att ha åldersintegrerade grupper vilket jag kan se som en nackdel då 
barn lär av varandra. De yngre barnen tar efter de äldre och de äldre lär sig ta sitt ansvar. Vi alla 
är olika och behöver olika saker för att få vår vardag tillgodosedd.   

Förskolläraren menar att barngrupperna bör vara utformade så att fler åldrar möts 
och i samspel kan lära av varandra oavsett barnens åldrar. Hen menar att 
åldershomogena barngrupper kan ses som en nackdel och att barnen inte får samma 
möjlighet eller utbyte av varandra i sitt lärande. 

4.1.3 Förskollärarens uppdrag 

Resultatet visar att förskollärarna främst urskiljer två kategorier som viktiga faktorer 
i förskollärarens uppdrag, förskollärarnas möjligheter och förutsättningar att utföra 
sitt uppdrag samt kompetens och medvetenhet i arbetet för att tillgodose barn i 
behov av särskilt stöd. 

Förskollärarnas möjligheter och förutsättningar att utföra sitt uppdrag 
Förskollärarna i studien berättar att deras möjligheter att utföra sitt arbete och att 
möta varje barn varierar från dag till dag. De berättar även att det är beroende på 
vilka yrkeskategorier, erfarenheter och kompetenser som finns i det arbetslag som de 
arbetar i har betydelse. Att planera verksamheten är oftast lätt så att den är anpassad 
till alla barns enskilda behov, men att få till det i praktiken uttrycks vara mycket 
svårare. Här beror det på barngruppens storlek, pedagogerna och även andra 
förutsättningar.  

En av de viktigaste aspekterna är att arbetslaget är sammansvetsat och arbetar mot samma mål 
och ser till att det blir gjort oavsett hur dagen ser ut samt oavsett om man får ändra sin 
planering, d.v.s. att man ändå ser till barnets enskilda behov. 

Förskollärarna återkommer ofta till att de krävs att arbetet med barnen sker i mindre 
grupper. Där en av förskollärarna uttrycker att de är noga med att grupperna ska 
delas in så att barnens olika förmågor och kunnande får utrymme. Samtidigt pratar 
en annan förskollärare om vikten av att lyfta fram barnens olikheter i hela 
barngruppen. Ett annat exempel är att om vissa av barnen har ett större rörelsebehov 
behöver verksamheten anpassas till det och då är ett sätt att vistas ute mycket i 
exempelvis skogen för att tillgodose deras behov.  

Exempelvis de barn som har behov av större språklig stimulans ”utnyttjar” vi bland genom att 
ha tematiska samlingar, vilket oftast gynnar alla barnen oavsett. 

Vissa saker beskrivs svårare att tillgodose trots att förskollärarna upplever att de har 
goda förutsättningar och får bra hjälp från förskolechefen. Det är arbetet med 
exempelvis språkövningar som en arbetsform, som fordrar att förskolläraren kan 
möta barnet en och en. Förskollärarna berättar att det då blir svårt att gå iväg från 
den stora barngruppen där andra pedagogers frånvaro kan göra att situationerna blir 
mer besvärliga.  
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Kompetens och medvetenhet i arbetet för att tillgodose barn i behov av särskilt stöd 
Förskolechefen ses som en viktig roll i förskollärarnas arbete för att kunna skapa 
möjligheter att tillgodose barn i behov av särskilt stöd. Förskolechefen bör se till att 
personalen har kunskaperna, se över personaltätheten och barngruppens storlek så 
att alla ska få arbetsro i sin vardag. Förskollärarna tar upp betydelsen att få hjälpen 
från förskolechefen, men även möjligheterna till att kunna bolla tankar med 
specialiserade personer. De förklarar att kontakten med utbildade specialpedagoger, 
personal från habiliteringen och även att diskutera och samtala med barnets 
vårdnadshavare är en viktig faktor för att kunna se var barns behov. Det krävs även 
att förskollärarna får tillgång till det arbetsmaterial som behövs, och att resurserna 
fördelas på ett vettigt sätt.  

Utan kompetens i form av kunskap eller resurs kommer barnet i behov av särskilt stöd 
förmodligen må dåligt och likaså pedagogerna och övriga barnen i barngruppen. 

Men som en av förskollärarna berättar är hen medveten om att även förskolechefen 
inte alltid har den tillgång till allt som behövs, då ekonomin styr det mesta och 
politikerna fördelar resurserna. Förskollärarna menar att trots stora barngrupper och 
fler barn som är i behov av särskilt stöd har de goda möjligheter att följa uppdraget 
som läroplanen för förskolan 98/10 står för. Det framgår tydligt att det handlar om 
medvetenhet, kompetens och pedagoger som för diskussioner samt reflekterar och 
utvärderar verksamheten tillsammans. 

Jag tycker att jag har möjligheter att följa mitt uppdrag eftersom vi jobbar väldigt medvetet 
kring läroplaner genom journaler och olika uppföljningar. Det är genom dessa vi mer kan 
kartlägga olika strategier att nå fram till de olika barnen. Jag tror ju på medvetna pedagoger 
som kan sitt yrke och genom styrdokument får man någon form av fingervisning på hur man 
kan tänka. 

Kompetensen ses som en viktig del i det dagliga arbetet med barnen. Det blir tydligt 
att förskollärarna ser skillnaden i olika arbetslag beroende på bland annat vilka 
yrkeskategorier eller de erfarenheter pedagogerna har. Det spelar även roll hur lång 
erfarenhet pedagogen har i yrket för att kunna uppmärksamma de barn som är i 
behov av särskilt stöd, och för att kunna tillgodose barnen efter deras behov. Några 
av förskollärarna uttrycker även att bristen på kompetens saknas inom arbetslaget då 
resurspersonerna som tilldelas oftast är personer som är outbildade inom yrket. 
Förskollärarna med längre erfarenhet berättar utifrån sina egna erfarenheter att 
närheten till barnen är ett krav i deras förhållningssätt till barnen. Vilket menas med 
att det gäller att vara närvarande som pedagog och att hitta vad just det enskilda 
barnet är intresserat av. Pedagogerna måste hitta tillfällen och situationer där barnen 
kan lyckas och känna sig lyckade. De menar att det handlar om att ligga steget före 
barnet för att exempelvis kunna förebygga en situation som kan bli fel.  

4.1.4 Metoder för att tillgodose barn i behov av särskilt stöd 

Resultatet visar att förskollärarna beskriver metoder att tillgodose barn i behov av 
särskilt stöd utifrån tre kategorier, arbetssätt som gynnar alla barn, synen på 
förskollärarnas uppdrag och tillgodose barns olikheter. 

Arbetssätt som gynnar alla barn 

Det gäller att försöka fläta in de olikheter som berikar och utmanar verksamheten, men också 
lyfta fram barnens olikheter, mer att se det som något positivt än negativt. Att använda sig av 
bildstöd och tecken är ett arbetssätt som gynnar alla barn, och stärker de barn som inte har det 
verbala språket. 
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Förskollärarna berättar om olika metoder som används för att tillgodose barn i behov 
av särskilt stöd, och menar att metoderna även hjälper och är en tillgång för alla barn 
i barngruppen. Som nämns i föregående citat används metoder som 
bildschema/bildstöd där barnen finner en struktur och ser aktiviteterna som ska ske 
eller har skett under dagen. Förskollärarna pratar om kontinuerliga reflektioner, om 
veckoplaneringar där det tydligt står vem som gör vad av pedagogerna och vilken 
grupp av barn som ska göra vad. På så sätt menar de att det underlättar arbetet för att 
få alla barns behov av att bli sedda. Reflektionen i arbetslaget krävs för att kunna se 
och utnyttja barns olika styrkor och svagheter på ett berikande sätt.  
 
Synen på förskollärarnas uppdrag 
Förskollärarna pratar mycket om deras förhållningssätt, där de förklarar att de måste 
vara flexibla, prata med barnen och inte över huvudet på barnen, att våga tänka nytt 
och att förändra miljön och materialet utifrån barngruppens behov och intressen.  

Genom att vara "open minded". Att inte bli helt inlåsta på en sak utan våga ta emot förändringar 
och vara öppna till olika förslag. För alla barn är olika, har olika behov och nås på olika sätt. 

Tre av förskollärarna berättar om hur de delar upp ansvaret mellan pedagogerna på 
avdelningen där vem som har det övergripande ansvaret för barnen som är i behov av 
särskilt stöd är tydligt. Pedagogerna är noga med hur de gör då de fördelar ansvaret 
för barnet i behov av särskilt stöd mellan pedagogerna, och om den ansvariga 
pedagogen exempelvis behöver gå ifrån avdelningen ska ansvaret lämnas över till 
någon annan pedagog. Kommunikationen mellan pedagogerna beskrivs som en 
förutsättning för att få en verksamhet att fungera, och att utvärdering av arbetet 
krävs för att kvalitetssäkra att alla barns olika behov blir tillgodosedda.  

Våga utvecklas som pedagog och att be om hjälp när man känner att man inte riktigt kan eller 
behärskar något.  

Ett par förskollärare berättar att de tillsammans med ett barn i behov av särskilt stöd 
gjort ett armband som den pedagogen som har fullt fokus på det barnet bär. Detta är 
något som de har diskuterat om det kan vara utpekande mot barnet, då detta kan 
avkodas av exempelvis andra vårdnadshavare. När de andra barnen frågar varför de 
har armbandet försöker de avdramatisera situationen genom att säga att de gjort 
armbandet tillsammans och är stolta över det, därför turas de om att bära det. 
Armbandet är till för att tydliggöra för övriga pedagoger på avdelningen att den 
pedagog som bär det är fullt ansvarig för barnet i behov av särskilt stöd, så att de 
andra pedagogerna kan lägga fullt fokus på resten av barngruppen. 
 
Tillgodose barns olikheter 
En av förskollärarna förklarar att pedagogerna bör utgå från varje barns proximala 
utvecklingszon för att sedan kunna hjälpa barnet vidare i sin utveckling. I samtliga 
intervjuer synliggörs svaren att barnen ses som kompetenta och att de lär av 
varandra, vilket är något som pedagoger ska uppmuntra barnen till. Vikten av att 
arbeta tematiskt och att använda rekvisita för att göra upplevelsen konkret för 
barnen, då alla barn lär på olika sätt och har olika behov, lyfts även fram. 
Förskollärarna uttrycker även vikten av att ha tillgång till specialpedagoger för att 
kunna diskutera och samtala med, och på så sätt kunna skapa goda förutsättningar 
för att kunna tillgodose barnens olika behov. Genom samtalen med 
specialpedagogerna utvecklas metoder i arbetssättet som liknar arbetet som 
specialpedagogerna utför tillsammans med barnen. Återigen beskrivs det handla om 
att uppmärksamma barnen på ett positivt sätt och att be barnen hjälpa varandra. 



22 

Att få barnen att söka stöd i varandra och även se varandra för den de är. T.ex. Lisa är inte bara 
ett barn som slåss utan har också ett väldigt bra minne. Det kan vi använda oss av när vi spelar 
spel. Att se varandras positiva sidor och ta vara på varandras förmågor. 

4.2 Analys 

Analys av teman från föregående avsnitt med utgångspunkt från de teoretiska 
perspektiven; relationella- och det kategoriska perspektivet. Rubrikerna motsvarar 
studiens forskningsfrågor. 

4.2.1 Förskollärares tankar om betydelsen av barngruppens storlek i 
relation till barn i behov av särskilt stöd 

Utifrån det relationella perspektivet ger förskollärarna uttryck för att barngruppens 
storlek har en negativ inverkan på barn i behov av särskilt stöd genom att de stora 
barngrupperna beskrivs begränsa förskollärarna i att möta de behov som finns. 
Förskollärarna menar att uppmärksamheten ofta går till de röriga miljöer som 
beskrivs, istället för att kunna koncentrera sig på att möta var barns behov genom 
miljön. Detta visar på att förskollärarna även påverkas negativt av de stora 
barngrupperna, där de i sin tur omedvetet kan föra över denna negativitet på 
barngruppen, då detta kan ses som ett misslyckande i sitt uppdrag. Skolverket (2010) 
skriver att förskolans kvalitet har en avgörande betydelse för utvecklingen hos alla 
barn och i synnerhet för barn i behov av särskilt stöd. Alla barn i förskolan har rätt att 
vistas i en verksamhet som är utformad utifrån var barns erfarenheter och behov 
(Skolverket, 2010). Förskolans verksamhet och förskollärarnas förhållningssätt ska 
alltså vara flexibelt och anpassningsbart efter var barns behov (Renblad & Brodin, 
2014).  
 
Samtidigt som forskning (Lutz 2013; Nilholm, 2007) beskriver hur ett ändrat synsätt 
har lett fram till ändring av terminologin för att beskriva barns särskilda behov av 
stöd, kan skrivelsen i läroplanen för förskolan 98/10, ge en indikation om tillämpning 
av ett kategoriskt perspektiv. Detta då det står ” … så att vistelsen i förskolan blir ett 
positivt stöd för barn med svårigheter” (Skolverket, 2010 s.5). I samma skrift står det 
även att det är verksamheten som ska anpassas till alla barn i förskolan, något som 
blir motsägelsefullt. Detta kan bli en problematik och skapa en förvirring i synsättet 
och förhållningssättet till barn i behov av särskilt stöd, då det i läroplanen för 
förskolan står barn med svårigheter, vilket kopplas till det kategoriska perspektivet, 
samtidigt som stycket om att verksamheten ska anpassas efter var barn lutar mer åt 
ett relationellt perspektiv. Detta kan vara en anledning till att förskollärarna 
beskriver kompetensen som en viktig del i arbetet. Saknar personal i förskolan en 
pedagogisk utbildning kan det leda till svårigheter när de möts av en motsägelsefull 
läroplan. Den största problematiken med detta kan vi tolka som att förskolans 
läroplan 98/10 redan har ett tillräckligt stort tolkningsutrymme för varje 
förskollärare, vilket kan leda till att barnen erbjuds olika möjligheter i olika 
verksamheter beroende på vilket förskollärare som tolkat läroplanen.  
 
Utifrån studiens resultat tolkat ur ett relationellt perspektiv, menar förskollärarna att 
det skulle bli lättare att anpassa verksamheten och tillgodose barnens individuella 
behov, om barngruppen skulle vara mindre i antal. Genom att arbetslagen använder 
sig av kontinuerliga reflektioner kring barngruppen för att kunna se och nyttja barns 
olika styrkor och svagheter, blir detta berikande för alla. På så sätt anpassas miljön 
efter barngruppen och det relationella perspektivet används för att utveckla miljön. 
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Utifrån resultatet i Renblad och Brodins (2014) studie handlar det om att det är 
förskollärarens förhållningssätt som ses som viktig. Detta har bland annat att göra 
med att kunna inkludera alla barn i verksamheten, där det är miljön som bör 
förändras, och inte det enskilda barnet. Samtidigt bör hänsyn tas till att arbetet 
utifrån ett relationellt perspektiv, som beskrivs i Renblad och Brodins (2014) studie, 
där miljöförändringar står i fokus, kan bli problematiskt. Detta om barnen inte 
utvecklas efter de tänkta målen i den individuella handlingsplanen, trots att 
maximala insatser för stöttning satts in kan det upplevas som ett nederlag både för 
förskollärarna och det enskilda barnet. Förskolan är en miljö som ställer höga krav 
både på barnen och på pedagogerna, då det sker många olika relationer och möten 
med andra (Renblad & Brodin, 2014; Lillvist, 2010). Detta innebär att det kanske inte 
alltid räcker att göra miljömässiga förändringar för att tillgodose behovet av särskilt 
stöd.  
 
Som Ahlberg (2007) skriver handlar det om att när något förändras i barnens 
omgivning så påverkas andra delar i barnens vardag. Problematiken kan tolkas 
utifrån det som Sandberg m.fl. (2010) skriver, att detta kan leda till att barn lättare 
identifieras som barn i behov av särskilt stöd, vilket barnen eventuellt inte skulle ha 
identifierats som under andra förutsättningar. Slutsatserna som kan dras av detta är 
att det kan vara en fördel för de barn som har ett varaktigt behov att snabbare 
upptäckas, och där åtgärder sätts in snabbt, men samtidigt en nackdel för de barn 
som blir i behov av stöd, beroende på den situation de befinner sig i. Att fler barn 
identifieras som barn i behov av särskilt stöd kan tolkas som att det per automatik 
leder till mer arbete för förskollärarna, då olika former av anpassningar och åtgärder 
måste ske. Detta tar tid från övriga barngruppen om barnet blir i behov av stöd på 
grund av omgivningen. Detta kan tolkas utifrån det som Fichbein (2007) skriver, som 
en bidragande orsak av att beroende på vad förskollärarna har för barnsyn, och 
kunskap av arbetet med barn i behov av särskilt stöd, påverkas kontakten med 
barnet. Utifrån förskollärarnas syn på barnet som avvikande, eller ett av många unika 
barn i gruppen, skulle kunna ses som faktor för om barnet blir exkluderat eller 
inkluderat i verksamheten.  
 
Resultaten visade att förskollärarna upplevde det som att ljudnivån blir högre och att 
miljön blir rörig om det är många barn gruppen. Detta kan tolkas som att antalet 
relationer inte bara blir problematiskt för barnen, utan även för förskollärarna, då de 
bland annat ska tolka och följa barnen i deras lärande (Pramling Samuelsson, 2015). 
Som resultatet visar delas barngruppen upp, så att de barn som har ett större 
rörelsebehov får vistas i utemiljön oftare. Det kan problematiseras och skulle kunna 
leda till exkludering av vissa barn, om de får mindre tid på vissa aktiviteter, för att de 
inte uppfattas ha ett lika stort behov som andra. Följden skulle kunna bli, att 
förskollärarna går emot läroplanen för förskolan 98/10 intentioner om att skapa en 
lärandemljö både inom- och utomhus som ska stimulera barnen efter deras intressen. 
Orsaker till att mindre grupper bildas enligt Fichbein (2007) är att barn ses som 
avvikande och behöver speciella åtgärder. På så sätt kan det uppfattas som att barnen 
är uppdelade efter olika målsättningar, och inte får tillgång till olika uttrycksformer 
(Skolverket, 2010).  Skolverket (2010) och Lutz (2013) skriver att barngruppen och 
att få känna sig inkluderad är en viktig del i barns utveckling och lärande. Hur, och på 
vilka antaganden barn delas in i grupper kan tänkas påverka känslan av att vara 
inkluderad och att få vara med sina kompisar. Om miljön inomhus inte är tillräckligt 
anpassad efter barnens intresse, eller stimulerar barnens behov kan det påverka de 
åtgärder barnet erbjuds. Detta kan kopplas samman med det som Tufvesson (2015) 
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skriver, att miljön bör vara anpassad för ett lärande både inomhus och utomhus, och 
att det bör finnas pedagogiska strategier som är nödvändiga för att förskollärarna ska 
kunna tillgodose var barns behov.  

4.2.2 Möjligheter för förskollärarna att tillgodose barn i behov av särskilt 
stöd i barngruppen 

Något som framkommer under alla intervjuer är att förskollärarna gärna främst ser 
och beskriver sitt eget arbete utifrån det relationella perspektivet. Förskollärarna 
kopplar miljöfaktorn ur flera perspektiv där de beskriver att miljön har stor påverkan 
för vilka möjligheter de har att tillgodose var barns behov. Förskollärarna berättar att 
de ständigt arbetar med miljön för främja alla barn. De pratar om olika metoder och 
bland annat om vikten av rekvisita, resurser, arbetssätt och förhållningssätt som 
viktiga faktorer för att kunna möta och tillgodose behoven av särskilt stöd. 
Det framkommer flera skildringar för möjligheter att tillgodose barn i behov av stöd 
genom att arbeta utifrån det kategoriska perspektivet. Alla förskollärare förespråkar 
och arbetar genom att dela in barnen i mindre grupper. De berättar också att dessa 
indelningar sker utifrån barnens förmågor, styrkor och svagheter, vilket kan tolkas 
som kategorisering av barn. Kategoriserande och exkluderande metoder beskrivs 
även då barn blir tilldelade pedagoger genom att använda ett armband för att 
synliggöra för arbetslaget vilken pedagog som är ansvarig.  
 
Att arbeta åldersintegrerat som en förskollärare berättar i resultatet, uppfattas lättare 
som att det blir ett arbetssätt ur ett kategoriskt perspektiv. Utifrån det som 
förskollärarna berättar, kan resultatet tolkas som att det uppstår ett jämförande och 
bedömningarna på barnen, som ett tydligt exempel när det är en åldershomogen 
avdelning, och barnen borde befinna sig under samma utvecklingsnivå. Det kan då 
bli lättare att förskolläraren urskiljer något barn som de tycker avviker i sitt beteende, 
eller i sin utveckling i jämförelse med andra barn i samma ålder. Slutsatserna som 
kan dras av detta är att det kan bli exkluderande för dessa barn om förskolan väljer 
att anpassa verksamheten efter rådande normer, istället för att se olikheterna som en 
resurs eller en mångfald i verksamheten som Skolverket (2010) skriver. På samma 
gång skulle detta arbetssätt kunna vara just det som barn i vissa fall behöver, för att 
få en fungerande vardag där olika störningsmoment tas bort. Förskollärarnas 
definition av barn i behov av särskilt stöd i studien, skulle kunna leda till en 
problematik där barnen blir bedömda som avvikande. Detta skulle kunna leda till att 
förskollärarna går utanför sitt uppdrag och börjar fundera över om barnet behöver bli 
tillfördelad en diagnos. Detta skulle kunna tolkas till att förskollärarna vill hitta en 
orsak, vilket inte är förskolans uppdrag att göra, utan att de ska utgå från var barn 
där det befinner sig. Å andra sidan om resultaten relateras till Lillvists (2010) studie 
handlar det om att en diagnos kan öppna upp för ytterligare möjligheter till att få 
resurser. Läroplanen för förskolan 98/10 och Skollagen påvisar att det ska tillsättas 
resurser där behovet behövs.  
 
Sett ur ett relationellt perspektiv pratar förskollärarna mycket om deras egna 
förhållningssätt för att skapa förutsättningar för barnens utveckling och lärande. De 
berättar att pedagogerna bör vara flexibla, att våga tänka nytt, inte prata över 
huvudet på barnen och att förändringar som sker i miljön och att materialvalet sker 
för att tillgodose barnens intressen och behov. 
 



25 

Flera faktorer spelar in i förskollärarens möjligheter att fullfölja sitt uppdrag. 
Förskollärarna beskriver bland annat vikten av att förskolechefen ger rätt 
förutsättningar, men samtidigt glöms oftast huvudmannens styrande del bort. 
Huvudmannen har en betydande roll för hur stora respektive små barngrupperna ska 
vara, och har även en betydande roll för personaltätheten i barngruppen. Pramling 
Samuelsson m.fl. (2015) skriver att förskollärare ofta anser sig behöva anpassa sitt 
arbetssätt efter antalet barn, när barngrupperna ses som för stora. Detta menar 
författarna är en konsekvens av att olika system påverkar varandra. Som 
framkommer i denna studie anser förskollärarna att ju mindre barngrupper desto 
mer tid finns det att bemöta varje barn, trots att Williams m.fl. (2016) skriver att 
detta inte alltid är fallet då tiden oftast används till saker utanför barngruppen som 
det annars inte finns tid för.  
 
I denna studie visar resultaten att förskollärare upplever att det är lätt att planera en 
verksamhet men att det praktiska genomförandet av en pedagogisk verksamhet är 
mycket komplext. Då det inte är förskolans uppdrag att bedöma barnet utan att 
utvärdera verksamheten, tolkar vi att konsekvensen av detta, skulle kunna vara att 
uppdraget blir än mer komplext, då förskollärarna ska kunna anpassa verksamheten 
utifrån var barns behov. Detta framkommer i Pramling Samuelssons m.fl. (2015) 
studie där resultaten visar att stressen hos förskollärarna ökar då de inte anser att de 
inte har tiden eller kan uppfylla sitt uppdrag ur läroplanens 98/10 strävansmål. Då 
stressen och tidsbristen lyfts fram, framkommer det samtidigt i studiens tidigare 
forskning utifrån Williams m.fl. (2016) att förskollärare som arbetar i mindre 
barngrupper inte tar vara på tiden att sitta med det enskilda barnet. Slutsatserna av 
detta kan tolkas till att förskollärarna oavsett arbetet i stor eller liten barngrupp kan 
leda till prioriteringar som innebär att barnen inte står i fokus, utan att det 
administrativa så som dokumentation blir prioriterat istället.  
 
Det framkommer från Renblad och Brodins (2012) studie att förskolechefen anser att 
det är deras ansvar att stötta förskollärarna till att kunna uppfylla läroplanens 
intentioner. I och med detta ligger förskolechefens ansvar i att skapa barngrupper där 
sammansättningen och antalet barn i gruppen inte leder till en svårighet för 
förskollärarna (Pramling Samuelsson m.fl., 2015). En problematik som identifierades 
av förskollärarna var att när arbetslaget får tillgång till en resurs, är personen oftast 
outbildad och har inte erfarenhet av yrket, eller av att arbeta med barn i behov av 
särskilt stöd. Detta kan relateras till Pramling Samuelsson m.fl. (2015) som skriver 
att det behövs fler personliga resurser i stora barngrupper för att förskollärarna ska 
kunna arbeta utifrån och uppfylla läroplanens uppdrag. 
 
 Sheridan m.fl. (2014) skriver i sin studie att kompetensen hos en pedagog handlar 
om att på ett skickligt sätt kunna rikta barnens uppmärksamhet mot lärobjektet, 
samtidigt möta barnens olika behov vad gäller kommunikation, samarbete och 
kreativitet som ska vara integrerade i verksamheten. Slutsatserna som kan dras av 
detta är att konsekvensen att inte ha tillräcklig kompetens eller erfarenhet av arbetet i 
förskolan skulle kunna leda till att aktiviteterna för att tillgodose barn i behov av 
särskilt stöd inte fyller något syfte, eller som framkommer i Pramling Samuelssons 
m.fl. (2015) studie att dessa barn inte blir mötta utifrån ett professionellt och 
engagerat sätt. En annan möjlig konsekvens av låga resursnivåer där pedagogerna 
inte räcker till i stora barngrupper, är att fler barn anses vara i behov av särskilt stöd. 
Som Lillvist (2010) skriver blir beteendemässiga svårigheter uppenbara i barnens 
interaktioner i vardagen. Förskollärarna bör vara, som framkommer av resultatet, 
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närvarande vilket blir en konsekvens då barngruppen är stor. Utifrån det som 
Fischbein (2007) skriver handlar det om att förskollärare och andra pedagoger, som 
är någon form av ledare i barngruppen, bör ha kunskapen inom det 
specialpedagogiska området för att kunna hjälpa barnen till sin optimala utveckling 
och i sitt lärande. Återigen kan detta problematiseras och kopplas till studiens 
resultat där vi anser att förskollärarna inte alltid har de rätta glasögon, som var 
situation kräver, för att tillgodose barn i behov av särskilt stöd. De saknar 
kompetensen att möta den mångfald och variation som barnen medför, vilket 
handlar om som Fischbein (2007) skriver, att barnen riskerar att bli bemötta som 
avvikande och indelade i små grupper utifrån beteendemässiga profiler. 
Problematiken kan även vara att förskollärarna planerar sin verksamhet utifrån 
mindre smågrupper, men att det inte alltid leder till ”små” barngrupper, då 
barngrupperna var för stora från början. Om skapandet av mindre grupper ses som 
en åtgärd kan detta skapa en problematik. Det kan tolkas som att det skulle kunna 
leda till att den åtgärden bara stannar vid att det är mindre barngrupper, och att 
pedagogerna egentligen inte gör något åt det som de anser är svårigheter att möta. De 
mindre grupperna ska som Björck-Åkesson (2014) skriver, handla om att åtgärder 
ska tillgodose barn i behov av särskilt stöd och på så sätt inkludera dem i alla delar av 
verksamheten. Slutsatserna som kan dras av detta, som framkommer i studiens 
resultat, är att förskolan och pedagogerna ständigt behöver reflektera över och 
diskutera verksamheten för att kunna utvärdera om resurserna och kompetensen 
finns för att ge barn i behov av särskilt stöd tillräckligt med stöd (Tufvesson, 2015).  

4.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet i studien visar att förskollärarna anser sig ha olika möjligheter och 
förutsättningar som skiftar från dag till dag i att möta barn i behov av särskilt stöd. I 
studien framkommer det att faktorer som kompetensen, personaltätheten och 
barngruppens utformning har betydelse, för att kunna möta barnen efter det 
individuella behovet. Metoder som att arbeta tematiskt i samlingar och att dela in 
barngruppen i mindre grupper framkommer, och att kompetensen i arbetslaget 
spelar in för att kunna tillgodose barn i behov av särskilt stöd. Resultat visar att 
kommunikation är en förutsättning för att få en fungerande verksamhet. Enligt 
förskollärarna är stödet från förskolechefen och möjligheten för diskussioner med 
specialiserad personal viktiga faktorer i att kunna ge barnen rätt förutsättningar.  
 
Det framkommer att arbetet i mindre barngrupper underlättar och ger förskollärarna 
mer tid i mötet med varje barn, vilket hör till förskolechefens ansvar att se över 
gruppsammansättningen och personalfördelningen. Nio av tio förskollärare anser att 
större barngrupper medför att fler barn blir i behov av särskilt stöd, då tiden för att 
skapa relationer och se varje barn inte räcker till. Verksamheten blir anpassad på en 
mer generell nivå och kan på så sätt bidra till varför miljön känns rörig och att 
ljudnivån blir hög. Det framkommer även att det är lätt att planera en verksamhet för 
att kunna tillgodose var barns behov, men att det är svårare att utföra i praktiken.   
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5 Diskussion 

Studiens metodval, syfte och forskningsfrågor kommer att diskuteras genom 
reflektioner utifrån intervjuerna och det som anses vara relevant för undersökningen. 

5.1 Metoddiskussion 

I studien är det förskollärarnas erfarenheter och tankar som har undersökts och då är 
det enligt Bryman (2011) lämpligt att använda en kvalitativ metod. Valet av en 
kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer för att samla in data var därför 
väsentligt för att undersöka studiens syfte och besvara forskningsfrågorna. Vi anser 
att informanterna gav oss en inblick i deras uppfattningar kring möjligheter som de 
anser sig ha i att möta barn i behov av särskilt stöd i relation till barngruppens 
storlek.  
 
De semistrukturerade intervjuerna utgick ifrån ett frågeschema som var 
betydelsefullt för undersökningen och som samtidigt möjliggjorde en viss flexibilitet 
under intervjuerna (Bryman, 2011; Stukát, 2011.). Frågeschemat som användes med 
att ställa öppna frågor till informanterna bidrar till att svaren inte är förutbestämda, 
utan att variationen och dem utförliga svaren gett oss förskollärarnas olika perspektiv 
att se på saken.  
 
Urvalsgruppen blev lagom stor för att kunna analysera svaren och resultatet i studien 
mer djupgående än en enkätundersökning exempelvis hade möjliggjort. 
Som Stukát (2011) skriver kan det finnas en risk att trovärdigheten sjunker då 
studien bygger på att det är två som har tolkat datainsamlingen. Men vi anser att 
trovärdigheten höjs då intervjuerna blivit transkriberade, och att resultatdelen 
presenteras i olika teman och kategorier för att synliggöra förskollärarnas 
uppfattningar.  
 
En annan risk som vi ser är faran med ljudinspelning under intervjuerna. Det kan 
leda till att informanterna känner sig obekväma och frågorna på så sätt kan bli 
missvisande och påträngande. Trots att frågorna har varit öppna, kan konsekvensen 
av ljudinspelning vara att informanten tolkar att det bara finns ett rätt svar, och att 
de inte känner sig avslappnade i samtalet. 
 
Något som vi märkte i efterhand under transkriberingen var att fråga sex och sju 
kunde tolkas på samma sätt, då svaret på fråga sju ofta var samma som svaret på 
fråga sex. Detta hade kunnat framkomma tidigare om vi valt att intervjua 
informanterna tillsammans, då fokus från oss hade kunnat vara på olika saker under 
intervjun.  

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter förskollärare anser sig ha i att 
möta barn i behov av särskilt stöd i relation till barngruppens storlek.  Utifrån 
forskningsfrågorna; Hur resonerar förskollärare kring betydelsen av barngruppens 
storlek under förskolevistelsen för barn i behov av särskilt stöd? och Hur uppfattar 
förskollärare möjligheten att tillgodose barn i behov av särskilt stöd i barngruppen? 
har resultatet analyserats med hjälp av perspektiven, relationella och det kategoriska. 
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Utifrån transkriberingen delades resultatet upp i teman och kategorier för att 
synliggöra förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter.  
 
I föreliggande studie har resultatet visat på att barngruppens storlek påverkar 
förskollärares möjligheter att kunna tillgodose barns behov av särskilt stöd. 
Förskolan ska vara en pedagogisk verksamhet där det är förskollärarens ansvar att 
bedriva en pedagogisk verksamhet utifrån de krav som förskolans läroplan 98/10 
ställer (Pramling Samuelsson, 2015). Skolverket (2010) och Lillvist (2010) skriver om 
att förskolan är en verksamhet för alla barn, där verksamheterna ska vara likvärdiga 
för att barnen ska få samma möjligheter till utveckling och lärande. Resultatet i 
studien antyder att möjligheter till att kunna tillgodose barn i behov av särskilt stöd 
finns, men det beskrivs som svårt och att det varierar från dag till dag. När 
barngrupperna är större känner förskollärarna att arbetsvillkoren försämras och 
förskollärarna känner stress för att inte kunna utföra sitt uppdrag (Williams m.fl., 
2016). 
 
Utifrån resultatet i Renblad och Brodins (2012) studie, där förskolecheferna menar 
att kompetensen som fler förskollärare i verksamheten leder till, borde ge en självklar 
höjning till förskolans kvalitet. Å andra sidan som resultatet i denna studie visar och 
som förskolecheferna från Renblad och Brodins (2012) studie menar stämmer det 
inte alltid in, och kan på så sätt uppfattas som problematiskt. Slutsatserna som kan 
dras av detta är att det handlar om erfarenhet och vad förskolläraren har för 
förhållningssätt och rådande barnsyn. Detta går även att uttyda i studiens resultat då 
förskollärarna beskriver att kompetensen kan vara bristfällig då det exempelvis sätts 
in outbildade resurspersoner. 
 
Förskollärarnas beskrivningar av vilka metoder de använder sig av för att utforma 
verksamheten visar på ett arbetssätt ur ett relationellt perspektiv. Bland annat 
beskriver de miljöns betydelse och tillförandet av rekvisita samt resurser som viktiga 
delar i deras förhållningssätt för att kunna tillgodose var barns behov. Samtidigt 
antyder resultatet att de arbetar mer efter ett kategoriskt perspektiv i verksamheten. 
Detta anser vi då förskollärarna ofta beskriver att barngrupperna behöver delas in i 
mindre grupper, för att få en fungerande verksamhet. De menar även att indelningen 
sker utifrån olika förmågor och beteenden hos barnen, vilket kan tolkas till att 
förskollärarna sorterar barnen och arbetar utefter det kategoriska perspektivet. 
Utifrån Sandbergs m.fl. (2009) studie framkommer det i resultatet att förskollärares 
bild av begreppet barn i behov av särskilt stöd är baserade på pedagogernas 
upplevelser av barnens egenskaper, och kan därför påverka hur resurserna fördelas. I 
deras resultat beskriver förskollärarna att barn i behov av särskilt stöd ofta togs bort 
från barngruppen, men att förskollärarnas arbetssätt förändrades efter handledning 
med specialpedagoger. Förskollärarnas arbetssätt i vår studie, där metodvalet att dela 
barnen i mindre grupper efter förmågor, bör tolkas som kategorisering, trots att de 
stävar efter inkludering av alla barn i verksamheten. Trots detta ses metodvalen som 
ett positivt arbetssätt, då arbetet efter endast ett av perspektiven kan leda till negativa 
konsekvenser. Med detta menar vi exempelvis att arbetet kring enbart det relationella 
perspektivet kan leda till att antingen barnet eller förskolläraren blir skuldbelagt om 
miljöförändringar inte ger resultat.  
 
Studiens resultat pekar på att det oftast är lätt att planera verksamheten så att den är 
anpassad till alla barns enskilda behov, men förskollärarna uttrycker att det är 
svårare att få till det i praktiken. Konsekvensen blir att onödig tid tas från 
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barngruppen för att planera verksamheten, där barnens olika behov ska tillgodoses 
under de gemensamma aktiviteterna (Renblad & Brodin, 2014), där det finns risk 
med att inget behov blir tillgodosett. Renblad och Brodin (2014) skriver att allas 
behov ska inrymmas i de gemensamma aktiviteterna. Resultatet blir motsägelsefullt 
då alla förskollärarna menar att de emellanåt kan fullfölja sitt uppdrag.  
 
Renblad och Brodin (2014) menar att anpassningen ska ske i miljön vilket kan tolkas 
som att förskollärarna missar den viktiga miljöanpassning under planeringen då de 
menar att planeringen är svårt att få till i praktiken. Skolverket (2015:a) skriver att 
barn i behov av särskilt stöd ska få sina behov tillgodosedda genom ett införande av 
en åtgärdsplan. Att skriva en åtgärdsplan gör mötet med barn lättare då 
problematiken och behoven blir synliggjorda (Skolverket, 2o15:a). Förskollärarna 
menar att de behöver dela in barnen i mindre gruppen för att kunna ha en möjlighet 
att möta de behov som finns. I och med detta lyfts även att barnen sorteras utifrån 
olika egenskaper. Detta kan leda till en oskälig förskoletid då barn som inte 
exempelvis ger lika tydliga uttryck för behov, som ett stort rörelsebehov, ständigt kan 
missa utevistelse då andra anses behöva det mera.  

5.3 Relevans för kommande yrkesroll 

Studiens resultat är av intresse och relevans för förskolläraryrket. Resultatet visar att 
förskollärare blir påverkade av vilka arbetsförhållanden som finns att arbeta efter. 
Med tanke på att barngrupperna blivit större, upplever vi en oro över att 
barngrupperna kommer att fortsätta öka i antal, och att kraven på förskollärare kan 
bli mer omfattande. Problematiken kan leda till att vi i vårt yrke känner oss 
otillräckliga och saknar tillräcklig med kompetens för att kunna tillgodose det 
individuella barnets behov. Resultatet visar att det handlar om att kommunikationen 
i arbetslaget ska fungera, och att tiden till att kunna reflektera över verksamheten och 
barngruppen ska finnas, och att sitt eget förhållningssätt är viktiga delar för att 
kunna utföra sitt arbete. 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då forskning visar att antalet barn i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2015:b) och 
barn med diagnoser blir fler, (Socialstyrelsen, 2014) är förslag på fortsatt forskning 
att undersöka förskolechefers bild av deras möjligheter att fullfölja sitt uppdrag att 
tillgodose barn i behov av särskilt stöd. Något som framkommer i Skollagen (SFS, 
2010:800) är att det är förskolechefens ansvar att se till att barn i behov av särskilt 
stöd ska få den hjälp som lyfts fram från förskollärarna och vårdnadshavarna. Som 
nämnts i tidigare forskning menar Pramling Samuelsson m.fl. (2015) att det är 
förskolechefens ansvar i att skapa barngrupper där sammansättningen och antalet 
barn i barngruppen inte leder till en svårighet för förskollärarna i deras arbete. Detta 
kan ses som en problematik att uppfylla då politikerna har stor påverkan på bland 
annat gruppstorleken och det ekonomiska. 
Något som skulle vara intressant att forska vidare i är huruvida barn i behov av 
särskilt stöd kan påverka barngruppen. 
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5.5 Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar studien att antalet barn i barngruppen påverkar 
förskollärares möjligheter att tillgodose barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna 
har fått ett större och mer komplext uppdrag samtidigt som deras arbetsmiljö 
beskrivs som svår. Den utveckling som skett leder till en fråga om vilken utveckling 
som kommer att ske i framtiden och vad detta kommer betyda för hur vidare barn ses 
och blir i behov av särskilt stöd på grund av barngruppernas storlek och 
sammansättning. 
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Bilaga 1 Missivbrev och Frågeschema 

Till förskollärare som arbetar i förskolan 

Hej! 

Vi sänder detta brev till dig som är en verksam förskollärare i förhoppning om att få 

intervjua dig för att kunna slutföra vår studie. 

Vi är två tjejer, Susanna Jansson och Emilia Backman som nu går sista terminen på 

Mälardalens Högskola där vi läser till Förskollärare. Vi ska nu skriva vårt självständiga 

arbete som kommer fokusera på vilka möjligheter förskollärare anser sig ha i att möta barn 

i behov av särskilt stöd. Eftersom förskolans läropland; Lpfö – 98/10 föreskriver en 

förskola för alla samt att alla barn ska mötas utifrån sina egna förutsättningar och behov, 

vill vi forska kring vilka möjligheter förskollärarna anser sig ha för att uppnå detta med 

dagens växande barngrupper i antal. 

Vår studie utgår från Vetenskapsrådets (2011) etiska regler; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det innebär att du som 

medverkar när som helst under intervjun kan välja att avbryta och inte svara på fler frågor. 

Vi kommer förvara materialet med försiktighet och det insamlade materialet kommer 

endast användas i denna undersökning. Efter avslutad studie kommer materialet att 

förstöras. 

Konfidentialitetskravet innebär att era svar anonymiseras och att det bara är vi som 

intervjuar som tar del av vilka ni är. Intervjun beräknas ta mellan 30-60 minuter och bör 

ske under lugna förutsättningar där möjligheten för tanke och reflektion finns. Vid önskan 

får ni gärna ta del av den färdiga uppsatsen. 

Kontakta oss gärna om det uppkommer frågor eller funderingar. 

Tack på förhand 

Vänliga hälsningar 

Susanna Jansson & Emilia Backman 

Mail: xxxxxxxx@student.mdh.se 

xxxxxxxx@student.mdh.se 

Tele: xxx-xxx xx xx & xxx-xxx xx xx 

 

Handledare: Anne Lillvist 

Mail: xxxx.xxxxxxxx@mdh.se

  

mailto:xxxxxxxx@student.mdh.se
mailto:xxxxxxxx@student.mdh.se
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Frågeschema 

Barngruppens storlek: 

Befattning: 

Arbetat så många år i förskolan: 

1. Hur definierar du barn i behov av särskilt stöd? 

2. Ser du någon skillnad på begreppen; barn i behov, barn i behov av stöd 

samt barn i behov av särskilt stöd, och vad anser du är skillnaden? 

3. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med barn i behov av särskilt 

stöd? 

4. Hur ser din arbetssituation ut gällande barngrupp, kompetens och barn 

olika behov? 

5. Upplever du någon skillnad i utformningen av barngrupperna i 

förskolan under din tid som förskollärare? 

6. Anser du att barngruppens storlek kan påverka barn i behov av särskilt 

stöd? Om ja, i så fall hur? 

7. Ser du någon koppling mellan barns behov av särskilt stöd och 

barngruppens storlek? Om ja, i så fall hur? 

8. Vilka möjligheter har du när det gäller att följa ditt uppdrag som 

styrdokumentet (Lpfö-98/10) anger gällande att se till och anpassa 

verksamheten efter barnens enskilda behov? 

9. Vilken roll anser du att förskolechefen har när det kommer till att skapa 

möjligheter för dig att tillgodose barn i behov av särskilt stöd? 

10. Fungerar det så på din nuvarande arbetsplats? 

11. Hur använder ni barngruppens olikheter som en resurs i er 

verksamhet? 

12. Har ni några/någon metod som ni använder för att hitta er struktur och 

era rutiner i vardagen? Vilka? 

13. Hur kan ni erbjuda ett förhållningssätt som medger att alla barn kan 

utvecklas så långt som möjligt utifrån behov och förutsättningar? 


