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Abstract 

I förskolan är det många förskollärare som ska samarbeta. Förskollärarna ska ge stöd åt de barn 

som behöver det, för det finns alltid barn som behöver särskilt stöd. Syftet med denna 

undersökning är att se, hur förskollärare tolkar de styrdokument som finns inom förskolan för 

barn i behov av särskilt stöd utifrån ett konkret fall. Denna undersökning är en semi-strukturerad 

intervjustudie som metod. Jag besökte två förskolor och intervjuade fyra förskollärare, de fick 

tolka ett styrdokument utifrån barn i behov av särskilt stöd. De fick även läsa en fallbeskrivning 

om ett barn i behov av särskilt stöd. Detta även för att se hur förskollärarna utifrån erfarenheter 

och kompetenser tolkar dessa dokument. Resultatet visade att förskollärarna har alla olika 

tolkningar och det är något som kan finnas på förskolor, men tillsammans kan ett arbetslag 

arbeta ihop sig och ha ett arbetssätt som är lika för barn som är i behov av särskilt stöd, genom 

att diskutera osv. runt åtgärder som kan behövas. Det förskollärarna kan tycka, är att 

styrdokumenten kunde vara tydligare och mer ingående i dess syfte. Det är viktigt att ge barnen 

trygghet och att se till barnens bästa. 

 

Key Words: Pedagogik, Specialpedagogik, Förskola, Förskollärare, Styrdokument, Barn 

i behov av särskilt stöd.  
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Inledning 
Det intressanta är förskollärares tolkningar av de styrdokument som finns i förskolans läroplan 

för barn i behov av särskilt stöd. Att förskollärare har olika arbetssätt och metoder för barn i 

behov av särskilt stöd är något samhället bör ha vetskap om. De ska ha lika rättigheter som alla 

andra barn. Vad ser förskollärare i de styrdokument (se bilaga 3) som finns i förskolan för barn i 

behov av särskilt stöd. Det är viktigt att förskollärare förstår innebörden av de styrdokument 

som finns. Särskilt för de barn som behöver det lilla extra, även om det är under en kort period 

eller om det är permanent. I ett arbetslag ska ett jämställt arbete fortskrida och tillsammans i 

arbetslaget ska de få förståelse för varandras arbetssätt. Samt att även diskutera fram alternativa 

lösningar utifrån de styrdokument som finns för förskolan. Det kan tyckas vara intressant att se 

om förskollärare tolkar styrdokumenten på ett liknande sätt. Vad kan man se för skillnader i 

tolkningarna om man ser till det praktiska och hur påverkar detta förskollärarnas arbete? Har det 

en stor betydelse om tolkningarna är olika? De styrdokument som finns att följa i förskolan, kan 

de vara tydligare eller är de så pass tydliga så att alla förskollärare ska kunna förstå vad som 

krävs, som förskollärare med arbetet för barn i behov av särskilt stöd. Måste förskollärare läsa 

styrdokumenten flertal gånger för att de ska förstås det eller är dokumenten så tydliga att alla 

förskollärare har dessa i ryggraden efter att endast läst det en gång? Kan det finnas något i 

styrdokumenten som är svårt att följa eller är det något som inte är det? I förskolan finns dessa 

barn som är i behov av särskilt stöd varje dag och de måste få hjälp för att få en så bra uppväxt 

som möjligt. Det är då bra att alla förskollärare har samma villkor för dessa barn, men samtidigt 

vet vi att villkoren kan skilja sig mellan förskolorna. Varför? I Lpfö 98 kan förskollärare se 

tydligt vilka villkor som gäller. Detta är något jag kommer att undersöka och försöka gå djupare 

in på och få tydlighet i. Samt förstå vikten av styrdokumenten för barn i behov av särskilt stöd. 

Jag anser att det är viktigt att förskolan och personalen engagerar sig i hur det är för barn i 

behov av särskilt stöd. Att förskolan ser till att hjälpen finns och att den är tydlig och framförallt 

hjälper dessa barn. Jag tänker använda mig av intervjuer och vända mig till förskollärare om hur 

de tolkar styrdokumenten. Det är hur förskollärare tolkar de styrdokument som finns för dessa 

barn i behov av särskilt stöd som jag vill se om det finns likheter och skillnader. 
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1. Bakgrund 

Under detta avsnitt så kommer det att presenteras två forskares definition av begreppet barn i 

behov av särskilt stöd. vidare kommer innehåll i styrdokument (rörande barn i behov av särskilt 

stöd i förskolan) och övriga dokument och riktlinjer att beröras. Samt text om den tidigare 

insatta hjälpen genom åren, ansvaret som förskollärare, skillnaden mellan pedagogik och 

specialpedagogik samt kompetenser och utbildningar. Kapitlet avslutas med en 

problemformulering, ett syfte och frågeställningar. 

 

1.1. Definition av barn i behov av särskilt stöd  

Att definiera betydelsen och innebörden av barn i behov av särskilt stöd är inte lätt då begreppet 

är väldigt brett och innehåller många olika aspekter. Liljegren (2000) poängterar bredden av 

begreppet barn i behov av särskilt stöd. Liljegren (2000) har utarbetat ett kategoriseringsschema 

för elevers olika svårigheter. Schemat innefattar allt från bl.a. intellektuell problematik till 

aggressivitet och psykiskt handikapp. OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) är ensamarbetsorganisation för 30 av världens rikaste länder, varav Sverige är ett 

av medlemsländerna. Denna organisation har en kommitté (Centre for Educational Research and 

Innovation) som arbetar speciellt med skolutvecklingsfrågor. CERI har länge forskat om hur 

skolgången fungerar för barn i behov av särskilt stöd. I sin forskning har CERI kommit fram till 

en definition av barn i behov av särskilt stöd. Persson (2001) presenterar då att det innebär att 

det är tre kategorier som är följande: 

”A. Elevers vars behov av särskilt stöd har medicinskt/ biologiska orsaker. 

B. Elever som har problem i sitt lärande vilket inte primärt kan hänföras till kategori A eller C. 

Hit hänförs också elever med beteende problem som inte bedöms ha medicinskt/biologiska 

orsaker. 

C. Elever vars behov av särskilt stöd primärt hör samman med socio- ekonomiska, kulturella 

och/eller språkliga faktorer (B. Persson2001, s.53).” 

 

1.2. Innehåll i styrdokumenten, övriga dokument och riktlinjer 

I Lpfö 98 (Skolverket 1998 rev, 2010) står det, att inget barn ska bli diskriminerat enligt 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567) på grund av att de har en funktionsnedsättning. Att bli 

diskriminerad innebär att barnet på något vis blir åsidosatt för sin svårighet/problematik. Enligt 

Lpfö 98 (Skolverket 1998) ska förskolläraren ge omsorg, se till varje enskilt barns 

välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande. Hänsyn ska tas till barnens olika 

förutsättningar och behov. Verksamheten ska utformas på samma sätt överallt men förskolans 

resurser ska inte fördelas lika. Därför att resurser ska finnas där behov finns och förskolorna har 

olika behov av resurser. Förskollärare ska anpassa sig till alla individer och tillgodose deras 
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behov i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra, 

ska få detta stöd utformat med hänsyn till sitt eget behov och sina förutsättningar, så att de 

utvecklas så långt som möjligt. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet är 

viktigt, så att vistelsen på förskolan blir ett positivt stöd för ett barn med svårigheter. De 

grundläggande värderingarna i förskolan enligt Lpfö98 (Skolverket1998 rev, 2010, s 4 ) 

 

[…] den ska främja alla barns utveckling och lärande som ge en livslång lust 

att lära, det är en viktig uppgift för förskolan att den förmedlar och förankrar 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som de svenska samhällena vilar på.  Var och en som verkar 

inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och 

respekten för vår gemensamma miljö.  

 

 

I Lpfö 98 (skolverket 1998) står det att förskolan ska arbeta mot människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, förstå alla människors lika värden och se jämställdhet mellan 

könen samt solidaritet med svaga och utsatta. Förskolan ska enligt Lpfö 98 (skolverket 1998 

rev, 2010) ge omsorg till det enskilda barnet och dess välbefinnande, trygghet, utveckling och 

lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnets olika förutsättningar och 

behov. Det innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt och att resurserna på 

förskolorna inte ska fördelas lika. 

Några punkter som är mål/riktlinjer för förskollärare i Lpfö98 (skolverket 1998 rev 2010) 

 ”Varje barn ska få sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt 

egenvärde.” (Lpfö 98, s.8) 

 ”I arbetslaget ska man samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 

lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i 

sin utveckling ”(Lpfö 98, S.11) 

 ”ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika 

slag” (Lpfö 98, S.11) 

Lpfö 98 (skolverket 1998) utgår och är utformat från FN:s och utrikesdepartementets 

konvention och de bildar då ett dokument som heter barnets rättigheter (regeringskansliet 2007) 

och i den är det flera punkter om vad som är barnets rättigheter bl.a. här i Sverige. Det gäller då 

även de barn som är i behov av särskilt stöd, att förskolan ska främja dem och ger dem ett så 

normalt liv som möjligt. Detta för att de ska kunna leva efter sina förutsättningar, inte bli 

åsidosatta och behandlas annorlunda. Förskolan ska se till så att de får det så bra som möjligt, 

samt att de får den hjälp de behöver. 
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Det står skrivet i Salamancadeklarationen (UNECSO 2006) att förskolan oberoende av barns 

individuella olikheter, skall ha samma rätt till utbildning och få den bekräftad. Det förskolan ska 

arbeta för, är att alla barn när som helst ska ha rätt till stöd. Barn i behov ska ges stöd 

kontinuerligt och alla behov ska tillgodoses. De ska erbjudas olika alternativ och de ska 

anpassas efter barnens egna förutsättningar och intressen. Det är viktigt att alla pedagoger har en 

utbildning i specialpedagogik, så att de får förståelse för vad de kan möta i verksamheten. Även 

olika former av fortbildning behövs, för att förskollärarna ska kunna utvecklas i det stöd som 

bör ges till barnen. 

 

Skolverket (2009) skriver om likabehandling och att förskolan ska förebygga diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. Personalen ska se till att varje barn ska känna 

samhörighet, solidaritet och ansvar och respekt för andra människor i tillvaron. Personalen ska 

ha kunskap om vad diskriminering, kränkande behandling och trakasserier är och för att främja 

likabehandling behöver förskollärare den kunskapen för att utveckla arbetet med 

likabehandling. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2003) tar upp olika metoder som kan främja arbetet för barn i 

behov av särskilt stöd det är bl.a. att förebygga, främjande och långsiktig ansats, ha mål som ger 

vägledning och även ha ledarskap som ger stöd. De tar även upp vad som kan krävas att göra för 

dessa barn, t.ex. se till att de trivs i omgivningen, ha en vuxens närvaro, ge tid och ha en god 

miljö. Med en god miljö menas det att omgivningen ska tilltala barnen och uppmuntra till 

lärande. Det är viktigt att förskollärare har helhetssynen, kunskapen och kompetensen om vad 

barnet är i behov av och behöver stöd med. Förskollärare ska reflektera och samtala om det de 

upplever, så att de som förskollärare kan utvecklas tillsammans. I Skolverket (2008) står det om 

åtgärdsprogram och att alla barn som går i skolan och har särskilda behov, har rätt till ett 

åtgärdsprogram. Med åtgärds program ska vi säkerställa att en elevs/barns behov av särskilt stöd 

tillgodoses. För personalen ska ett åtgärdsprogram vara ett viktigt redskap att arbeta med. Detta 

för att få ett bra tillvägagångssätt och utveckling för barnet/eleven, så att behovet hos 

barnet/eleven uppmärksammas. Då personalen uppmärksammar att ett barn är i behov av 

särskilt stöd, ska de upprätta ett åtgärdsprogram och utreda de problem och behov som finns.  

I förskolan finns det ingen lag om att åtgärdsprogram eller att några åtgärder överhuvudtaget ska 

behöva inrättas. Förskolan har skyldigheter att ge alla barn det stöd de behöver, därför är det bra 

om förskolan kan sätta in tidiga åtgärder. 

Förskollärare har även en skyldighet att följa diskrimineringsgrundlagarna (SFS 2008:567) 

vilket innebär att inget barn eller människa ska bli diskriminerad p.g.a. sin etnicitet, religion 

eller annans trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och 

könsöverskridande identitet eller uttryck. Enligt Skr.1996/97:112 så menar de att barn i behov 
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av särskilt stöd inte uppmärksammas, förrän problemen blivit för svårhanterliga. Detta blir ett 

problem då insatserna inte är tillräckliga och att resurserna inte räcker till när det gått för lång 

tid. Tidiga insatser är en ultimat åtgärd för att barnen ska få bra stöd och hjälp. 

 

 

1.3. Litteratur översikt och forskningsgenomgång 

Den tidigare insatta hjälpen genom åren 

Det är viktigt att förskollärare ser behovet hos de barn som behöver det och ger dem det stöd de 

behöver. Myndigheten för skolutveckling (2005) skriver om att det länge funnits brister från 

början då förskola/skola upprättades. De barn som är i behov av särskilt stöd, har inte fått 

tillräckligt p.g.a. ekonomi, kompetens etc. Detta gör så att alla barn som skulle behöva extra 

stöd inte kan få det. Det har även påpekats att det är flest pojkar som har behovet av detta. År 

1870 så kan du läsa att det fanns ett stort behov av skolor för ”svagt begåvade” barn. Själva 

syftet med skolorna döljs inte vad de var ämnade för, men dessa gick främst ut på att hjälpa barn 

med sämre förutsättningar än andra så kallade ”normala” barn. De stängde ute dessa barn från 

vanlig skola, för att ”befria” de andra barnen från skadliga effekter. Förutom detta så fanns 

Mannheim systemet, vilket innebar att skolan byggdes upp med normalklasser, hjälpklasser för 

sjukligt svagt begåvade barn, repetitionsklasser för allmänt svagt begåvade barn och 

avslutningsklasser för elever som inte hann med samtliga kurser. Utöver detta så inrättade man 

en idiotanstalt för de allra svagast begåvade barnen. De tar även upp att förskolan/skolan sällan 

hade tid eller möjlighet att analysera noggrant vad beteendet kan bero på. Det blir beteendet i 

sig som ska åtgärdas och barnet ska bli så ”normal” som möjligt. Personal har sedan början av 

1990- talet pratat om specialundervisning som specialpedagogisk verksamhet i skolan, för att 

beskriva stödinsatserna i verksamheterna. Det kan vara barn som under en kort period är i behov 

av särskilt stöd, som kan utebli då det anses att andras behov är viktigare att hjälpa. Eftersom 

förskolan inte har några lagstadgade stödinsatser, är det svårt att säga vad förskolan bör göra för 

barn i behov av särskilt stöd. Dessa barn är ofta inåt-agerande och kan därför uteslutas från det 

stöd de behöver. De slutsatser som kan göras, är att trots att man fastställt att ett barn är i behov 

av särskilda insatser, inte får den hjälp de behöver. Detta för att det anses att andra behov är 

viktigare och går före, än åtgärder åt de inåt-agerande barnen. 

Enligt Egelund, Haug & Persson (2006) så gjorde förskolan/skolan tidigare för de barn i behov 

av särskilt stöd, att de barn som inte var ”normala” satts i hjälpklasser, ibland kunde dessa kallas 

idiot-anstalt. Läraren som hade dessa klasser som inte ansågs normala, fick en högre status. Förr 

ansågs det vara smittsamt om man var mer annorlunda än andra, därför ville ingen kännas vid 

någon som inte ansågs normal. Läroverken som de kallades förr, gynnade de mer präglade 

barnen och de andra barnen tog personalen bara ”hand om”. 
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Ansvaret som förskollärare 

Pramling, Samuelsson & Sheridan (2006) skriver om hur viktigt det är att förskollärare har ett 

stort ansvarstagande och ett ställningstagande inför läroplanen. Förskollärare har ett ansvar att 

de mål och riktlinjer som står i Lpfö98 (skolverket 1998) uppfylls och att varje barn blir 

delaktig. Förskollärare ska alltid utvärdera sig själva som förskollärare, samt barnens lärande för 

att kunna utvecklas och uppnå de mål som finns. De tar även upp om vad som krävs av 

förskollärare, vad de ska kunna i framtiden och att de ska ta till sig nya saker hela tiden. Barnen 

utvecklas i en annan tid än vad dagens förskollärare har gjort, detta gör att förskollärarna måste 

anpassa sig efter deras tid. De ska vara professionella och ta till sig barnens nya teorier och 

perspektiv. Brodin& Lindstrand(2010) beskriver att många barn och ungdomar som förr inte 

fick någon specialundervisning, som föräldrarna hade blivit lovade. De lämnade sina barn i tron 

att de skulle få intensivvård, men fick ingen. Skälet till detta sägs vara p.g.a. kunskapsbrist. De 

pratar även om hur det skulle vara, om alla hade grundläggande kunskaper inom 

specialpedagogik. Detta krävs för att vi ska kunna få en så inkluderande skola som möjligt. 

Nilholm (2007) har beskrivit tre olika perspektiv som de ”upptäckt” att det finns i 

verksamheterna och hur pedagoger bemöter och arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Dessa 

är det kritiska perspektivet, det kompensatoriska perspektivet och dilemma perspektivet. Det 

perspektiv som har uppmärksammats, är det kritiska perspektivet då detta används mest. 

Förskolan/skolan ser barnet som ett problem och att förskolan anser att förskolan inte hargjort 

något fel under barnets skolgång. Förskolan/skolan påpekar att det har att göra med 

förskollärares/lärares attityder och förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd. 

Förskolan/skolan ska satsa på en skola för alla, verkligheten är dock annorlunda, då det är brist 

på kunskap inom området. Inom specialpedagogiken så är det kompensatoriska perspektivet det 

dominerande, där ses mer möjligheter till att förändra och förbättra. Det kritiska perspektivet är 

väldigt kritisk till själva begreppet specialpedagogik, då de tycker de klassificerar 

barn/människor som normal och onormal. Dilemma perspektivet är ett perspektiv som finns mer 

i bakgrunden till det kompensatoriska och det kritiska perspektivet, då de perspektiven ställs 

inför dilemman. Dilemma perspektivet ställer sig mer kritiskt till de övriga perspektiven men 

behövs för att ge en större förståelse till de andra perspektiven. Nilholm (2006) skriver om hur 

viktig inkludering är och hur lärare/förskollärare arbetar med att få alla barn att bli inkluderade. 

Han tar upp vilka faktorer som krävs för att lärare/förskollärare ska kunna arbeta och utveckla 

inkludering i förskolan/skolan och att lärare/förskollärare med erfarenheter kan utveckla och gå 

djupare i ämnet. Hans motivering till utveckling av inkludering och specialpedagogik är dessa 

faktorer: 

”ledarskap med en klar vision, engagemang från elever och föräldrar, lärares attityder, 

övergripande planering med uppföljningar, reflektion, kompetensutveckling, flexibelt stöd, 
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övergripande policy, samarbete i undervisningen, goda ekonomiska möjligheter” (C. Nilholm, 

2006, s.44-45) 

Förskollärares åtgärder: ”Attityder till olikheter, förmåga att anpassa undervisningen till 

olikheter(metoder, material, tid, kunskap, färdigheter och erfarenhet framhålls som viktiga 

faktorer för att läraren ska kunna genomföra insidan anpassning av undervisningen), anpassning 

av kursplanerna, tillgång till specialistkunskap, kollegor eller stödteam), lärarens förmåga att 

stärka elevernas sociala relationer.”( C. Nilholm, 2006, s.44-45) 

 

Pedagogik och inriktning specialpedagogik, skillnader? 

Enligt Ahlberg (2007) så förknippas specialpedagogik ofta med elever/barn som är i behov av 

särskilt stöd och specialundervisning. Hon menar att begränsa specialpedagogik handlar om 

åtgärder för barn i behov av särskilt stöd och dessa menar hon är för snäva. Enligt 

Lärarutbildningskommitténs betänkande (SOU 1999:63) menas det att specialpedagogiken 

fyller ett stort och viktigt syfte och inte i första hand någon särskild undervisning/pedagogik för 

vissa barn/elever. Alla barn ska få en så naturlig variation som möjligt, så de kan mötas i 

förskolan/skolan. Ahlberg (2008) granskar även vad som borde göras inför framtiden och synen 

på specialpedagogik. Hon menar att morgondagens forskning borde stärka specialpedagogikens 

identitet, genom att etablera nya perspektiv och fortsätta med ny teoriutveckling. Det är viktigt 

att synliggöra, problematisera och kritiskt granska den egna utvecklingen, samt bindningen till 

specialpedagogik i både ideologi och verksamhet. Hon tycker att det borde bidras till att skapa 

arenor för kommunikation, så att teori och praktik ska få möjligheter att mötas. Persson (2008) 

beskriver vad som skiljer vanlig pedagogik gentemot specialpedagogik. Det är svårt att definiera 

skillnaden mellan de olika teorierna. För att förenkla det så kan man kort säga att 

specialpedagogiken och dess insatser är avsedda att sättas in där den vanliga pedagogiken inte 

räcker till. Han skriver om den kritik specialpedagogiken fått, i och med att belysa barn som inte 

ses som normala i samhället och det utifrån samhällsnormerna. Synen på specialpedagogik ska 

vara att göra livet så bra som möjligt för de barn som är i behov av särskilt stöd och få vardagen 

att fungera. Persson (2008)tar även upp att kompetensen är olika inom specialpedagogik idag. 

Han menar att vi alla är olika på flera sätt, men att vi alla någon gång behöver extra hjälp i livet. 

Vad är egentligen avvikande i samhället? Vad är det som säger att det är onormalt att vara extra 

lång i jämförelse med andra etc.? Han menar att sådana avvikelser möter vi överallt och det 

finns sådana som inte är synliga i samhället. Vi kan aldrig veta vem av barnen som kommer att 

behöva särskilt stöd. 
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Kompetenser och utbildningar 

Enligt Persson (2008) ska lärarutbildningen ge alla pedagoger kompetens att ta hänsyn till 

elever, med olika behov av tid, stimulans och stöd. I grundutbildningen får lärar- och 

förskollärarstudenter kompetens att möta barn som är i behov av särskilt stöd och de svårigheter 

som kan uppstå. Det behövs specialpedagogisk kunskap i de flesta fall och då vänder man sig 

till specialpedagoger och andra specialister. Det är svårt att veta vad lärar- och 

förskollärarstudenter ska ha för grundkompetens inom specialpedagogik, det är intresse och 

egen kunskap, samt vad du som förskollärare vill kunna skriver Persson (2008). Enligt Assarson 

(2007) så visas pedagogernas kompetens genom hur bra stöd barnen får. Skillnaden mellan 

pedagoger och barns agerande tillsammans kan vara stora. Barnens beteende kan förändras bara 

av att ha en annan pedagog omkring sig. Det som alla pedagoger bör ha, är en extra utbildning 

och kompetens inom specialpedagogik. Det är svårt att se vad den extra kompetensen är och 

vart gränsen mellan allmän pedagogik och specialpedagogik går och vad som är det extra som 

krävs av pedagogerna. Specialpedagogik innehåller bland annat, att förstå inkludering och vad 

det är, för att kunna ge barn i behov av det särskilt stöd de behöver. 

Björklid & Fischbein(2011) beskriver hur viktigt samspelet är i pedagogiska situationer. Det är 

viktigt att förstå betydelsen av samspelseffekter. Det är bland annat att kunna sätta sig in i 

andras situationer, analysera utifrån andras perspektiv och omgivningen runt omkring och sedan 

se hur de samspelar mot varandra. 

 

2. Problemformulering 
Om vi tittar på litteratur översikten och forsknings genomgången så ser vi att styrdokumenten 

för barn i behov av särskilt stöd inte alltid gynnat barnen. Det vi vet är att dessa dokument har 

varit väldigt otydliga för förskollärare att tolka och rätta sig efter(Persson 2008). Utifrån den 

tidigare forskningen så kan det tyckas att förskollärarna inte alltid följt dokumenten och att de 

inte har gett barnen i behov av särskilt stöd den hjälp de behöver.  Persson (2008) menar det att 

det finns en skillnad mellan vanlig pedagogik och specialpedagogik, att alla människor är olika 

och tolkar olika. Med det menar han att förskollärare agerar olika utifrån den pedagogik som 

finns och det har med förskollärarnas egna erfarenheter att göra. Pramling, Samuelsson & 

Sheridan (2006) menar att barn utvecklas varje dag och att förskollärare har skyldigheter att se 

till, att följa våra styrdokument och nå de mål som finns. Våra barn växer upp i en annan tid och 

förskollärare måste därför anpassa sig efter det och den tidsepok som är. Utifrån de 

styrdokument som finns i förskolan vill jag undersöka, om förskollärare ger våra barn i behov 

av särskilt stöd den hjälp de behöver. Hur är förskollärares tolkningar kring de styrdokument 

som finns i dagsläget? Vad har vi för arbetssätt gentemot dessa barn och våra styrdokument? 
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Brodin & Lindstrand (2010) berättar om den konvention som Sverigeåtagit sig från FN och det 

innebär att vi ska främja alla barns rättigheter och se till så varje barn får dem. Vi ska med hjälp 

av t.ex. Salamanca deklarationen och Lpfö 98 se till så alla barn i behov av stöd ska få det.  

 

 

2.1. Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur några förskollärare tolkar förskolans styrdokument och 

riktlinjerför arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

 

2.2. Frågeställning: 

 

Hur tolkar förskollärare de styrdokument kring barn i behov av särskilt stöd de har att följa i 

relation till ett konkret fall? 

 

3. Metod 
I det här kapitlet redovisas val av metod, urval av undersökningsgrupp, genomförande, 

bearbetning av material samt studiens tillförlitlighet. 

 

3.1. Intervju 

För att undersöka förskollärares tolkningar av styrdokument för barn i behov av särskilt stöd, så 

var en kvalitativ intervjuform det undersökningssätt som passade bäst till det valda syftet och 

frågeställningarna. Bryman (2002) skriver om semi-strukturerad intervju. Den semi-

strukturerade intervjun ligger i spektra mellan en strukturerad och en ostrukturerad intervju. 

Dessa interjuver som är gjorda ligger inom den semi-strukturerade kategorin. I en strukturerad 

intervjuform där man i förväg utgår från ett frågeschema och ställer samma frågor till 

intervjupersonerna. Det kan tendera till att man kan få väldigt fasta svars alternativ. En 

ostrukturerad intervju hade inneburit att intervjuaren hade varit oförbered inte haft frågor 

förbereda och mest att känslan styr och det är ett mer naturligt samtal. I den här undersökningen 

har semi-strukturella intervjuer som metod, inneburit ett antal på förhand formulerade frågor 

som är utan givna svarsalternativ, ställts till samtliga intervjupersoner. Intervjuaren har haft 

möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna förtydliga den framkomna informationen. Jag valde 

en semi-strukturerad intervju, då det passade min undersökning bra. Det är viktigt att vara väl 

förbered, då det verkar mer professionellt att ha ett bra upplägg när du intervjuar. 
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3.2. Urval 
Intervjuerna bestod av fyra förskollärare på två förskolor. Förskolorna valdes på grund av att de 

har personal med mycket kompetens inom specialpedagogik, de har alla olika kompetens. Jag 

har vetskap om deras kompetens då jag under min utbildning varit där och gjort studiebesök och 

även arbetat som vikarie där. Förskolorna valdes utifrån egen vetskap och erfarenhet. En 

kontakt togs med förskolorna och ett missivbrev (se bilaga 1) skickades ut. Med missivbrev så 

menas det att jag skickar ett brev till förskolorna där det står vem jag är, vad jag har för syfte att 

vilja komma och intervjua och hur själva upplägget i intervjun ser ut samt hur uppgifterna 

kommer att behandlas. Möten bestämdes för att utföra en intervju, som var att höra de 

tolkningar de hade kring de styrdokument som finns om barn i behov av särskilt stöd utifrån ett 

konkret fall. Valet var att besöka två olika förskolor och intervjua två pedagoger på varje 

förskola. Detta för att det gav en antydan tillett bredare urval och att deras erfarenheter gav olika 

resultat. De har i grunden samma utbildning, men har olika erfarenheter som gör deras 

tolkningar väldigt vida. De fick själva avgöra om de ville delta i undersökningen och att detta 

var anonymt, samt att de fick avbryta deltagandet när som helst. De förskollärare som jag ansåg 

hade de kriterier jag behövde inför intervjun, fick förfrågan om de hade viljan att delta i 

undersökningen. Kriterierna var att de skulle ha olika erfarenheter om barn av behov av särskilt 

stöd och vidare utbildningar inom förskolläraryrket. De fick då ta del av frågorna, 

styrdokumenten och fallbeskrivning (se bilaga 2,3 och 4) i god tid. Undersöknings gruppen har 

varierande erfarenheter och valdes utifrån deras erfarenheter och kunskaper som jag tidigare 

visste då jag under min utbildning gjort studiebesök och arbetet som vikarie där. De blev 

tillfrågade om de kunde tänkas ställa upp på intervju. Då undersökningsgruppen har varierande 

erfarenheter, så ger det ett brett utbud och olika svar på frågorna, som ställdes under 

intervjuerna. Resultatet blir då både bredare och mer varierande. Kriterierna för 

undersökningsgruppen var att de skulle ha olika erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd och 

utbildningar och ha varierande tid inom yrket. Undersökningsgruppen som deltagit i intervju 

studien är: 

Förskollärare 1: Har arbetat 34 år i yrket och är utbildad förskollärare och genuspedagog, har 

personliga erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd. 

Förskollärare 2: Har arbetat 26 år i yrket och är utbildad förskollärare och specialpedagog. 

Förskollärare 3: Har arbetat 24 år i yrket och är utbildad förskollärare och lekarbetspedagog 

tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent och stödperson. 

Förskollärare 4: Har arbetat 33 år i yrket och är utbildad förskollärare, låg och mellanstadiet 

lärare och arbetar nu som förskolechef. 

Dessa förskollärare hade jag sedan tidigare mött på under min utbildning då jag arbetat som 

vikarie på förskolorna och sen även besökt förskolorna i studiesyfte. Då hade jag vetskapen om 

att de hade varierande erfarenheter och utbildningar så när jag kontaktade jag förskolan och 
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besökte förskolorna inför min intervju så frågade jag dessa förskollärare om de kunde tänka sig 

ställa upp i studien.  

 

3.3. Utförande av intervju 
Intervjuerna påbörjades genom att utforma frågor inför intervjuerna. Frågorna blev till på så vis 

att de skulle passa mitt syfte och frågeställningarna, för att ett tydligt svar kunde ges, men även 

möjlighet till ett bredare svarsalternativ. När frågorna var utförda så var det dags att skapa ett 

missivbrev som skulle informera förskolorna i förväg om intervjuerna och undersökningens 

syfte. Kontakten med förskolorna skedde först via telefon och då bokades ett besök, 

missivbrevet delades då ut och intervju möten bokades in. Besöken på förskolorna var samma 

dag, då kunde båda intervjuerna på förskolan hinnas med. Intervjuerna med de fyra 

förskollärarna genomfördes på förskolorna. Platserna på förskolorna var i ett ostört rum där inte 

verksamheten kunde störa eller påverka intervjun. Intervjuerna tog ca 15-20 min. Förskollärarna 

hade fått tagit del av styrdokumenten och fallbeskrivningen (Se bilaga 3 & 4) innan intervjuerna 

skedde, så att de var förbereda och inte behövde läsa på under intervjun. Varje intervju spelades 

in på ljudfil, så att jag kunde vara så delaktig som möjligt under samtalen. De frågor som 

använts under intervjuerna (se bilaga 2) är till för att få reda på hur förskollärarna tolkar de 

styrdokument för barn i behov av särskilt stöd utifrån ett konkret fall. I den inledande fasen av 

intervjun, ställdes frågor som berörde styrdokumenten och hur förskollärarna tolkade dem. Vad 

de hade för tyckande om dokumenten. Andra fasen var hur de arbetade med dokumenten. I den 

tredje fasen var det frågor om fallet (se bilaga 4) och hur de tolkade det och vad de skulle ha för 

åtgärder angående det.  

 

3.4. Bearbetning av insamlat material 
Då intervjuerna var avklarade var det dags att skriva ut dessa så exakt som möjligt. Dock enligt 

de gällande skriftspråksregler, då den exakta dialogen med pauser, skratt, harklingar och 

liknande inte var av speciell vikt för innehållet i redovisningen av intervjuerna. Dock hade 

miminken en betydelse och se hur inlevelsen osv. var hos intervjupersonen. Allt material har 

behandlats enligt PuL (2008:204) det innebär att förskollärarna blivit meddelade om hur deras 

kontaktuppgifter osv. har blivit hanterade i undersökningen. Allt de sagt är anonymt och de är 

medvetna om detta.  När allt blivit nedskrivet så var det dags att börja läsa och analysera, för att 

se om det fanns likheter och olikheter samt för att kunna hitta ett mönster i svaren. Deras 

erfarenheter och utbildningar har tagits i åtanke för att se tydliga likheter och olikheter mellan 

intervjupersonerna. Jag har följt vetenskapsrådets etiska överväganden, (Vetenskapsrådet 2008, 

Codex) dels det att jag behandlat all information enligt PuL (1998:204). Innan intervjuerna 

utfördes, så skickades ett missivbrev ut till förskolorna (se bilaga 1). Där framkom information 

om vem jag var, mitt syfte med intervjuerna, vad det innebar för de intervjuade att delta i 

undersökningen och hur deras uppgifter kommer att behandlas utifrån vetenskapsrådets etiska 
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överväganden (Vetenskapsrådet2008). Jag garanterade att de deras deltagande var anonymt och 

att de kunde avbryta intervjun om de ville det. Intervjuerna skulle bandas som ljudfil och endast 

intervjuaren skulle ta del av informationen och resultatet skulle publiceras på Högskolan i Gävle 

dock kommer de att vara helt anonyma i undersökningen. Enligt Backman (2008) säger han att 

en kvalitativ studie utger ett brett och aktuellt resultat. 

 

 

3.5. Tillförlitlighet och giltighet 
Tillförlitligheten i denna undersökning med intervju som metod, nu en semi-strukturerad sådan, 

menar Bryman (2002) har sina fördelar för att intervjuaren under intervjun kan se mimiken hos 

den intervjuade, samt att intervjuaren kan ställa följdfrågor till intervjupersonen. Däremot är 

intervjuer något du som intervjuare behöver vara skicklig på, för att få ut det bästa av intervjun. 

Jag vill inte påstå jag är en skicklig intervjuare. Därför blir inte detta en helt tillförlitlig 

undersökning. Intervjuerna har skrivits ut i stort sett helt ordagrant och enligt gällande 

skriftspråksregler, dock utan pauser, suckar och skratt. Genom en noggrann utskrift utan enbart 

pauser etc. är säkerheten stor att citaten i arbetet återgetts korrekt, vilket då ökar tillförlitligheten 

i resultatet. Då alla tillfrågade intervjupersoner deltog i intervjun förekom inte något bortfall, 

och deras intervju är en del av resultatet. Trost (2007) menar det att om en undersökning ska ha 

reliabilitet så ska den vara så noggrann utförd, så om någon annan skulle göra samma, så skulle 

de få exakt samma resultat. Då detta är intervjuer, så påverkar intervjupersonerna svaret väldigt 

mycket. Därför blir det osannolikt detsamma som denna interjuv. Svaren varierar från person till 

person och även vad de har för erfarenheter påverkar svaren i undersökningen. Därav kan 

svaren skilja sig från varandra och ge ett annat resultat om personerna i undersökningen blev 

utbytta.  

 

 

4. Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet att redovisas utifrån studiens frågeställningar. Det avsnitt som 

redovisas är tydligheten i styrdokumenten, barnets bästa, samt tryggheten i förskolan. Där ser vi 

de tolkningar förskollärarna har om styrdokumenten. Hur de tolkar fallbeskrivningen utifrån 

styrdokumenten, vad ser de för åtgärder etc. Vi får även ta del av vad de anser om 

styrdokumenten för barn i behov av särskilt stöd, hur de anser de fungerar och dess tydlighet. 

 

4.1. Tydligheten i styrdokumenten  
Det första man kan se utifrån frågan om hur styrdokumenten kan tolkas, är att alla förskollärare 

är överens om att det har med deras egna erfarenheter att göra och vad man har med sig i sin 

ryggsäck. Något de alla tycker lika, är vad man individuellt har med sig och vad du som person 
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tar till dig. Att alla inom verksamheten kan tolka lika, är i stort sett en omöjlighet för vi är alla 

olika som människor. 

 

Det är ju alldeles utifrån individen hur man tolkar saker och ting, det jag tolkar på ett 

vis kanske en annan förskollärare tolkar på ett annat. Man tolkar saker olika så 

fungerar det, men vi i huset diskuterar ihop oss så kanske vi är likasinnade, men har 

fortfarande tolkat olika i första hand innan vi diskuterat. ( Förskollärare 3) 

 

De likheter som kan ses under undersökningen är att förskollärarna ser en tydlighet i de 

styrdokument för barn i behov av särskilt stöd som de blev visade (se bilaga 3). Förskollärare 1 

tycker dock att de kan vara lite tydligare för att just få de anpassade utifrån de fall man har att 

arbeta med. 

 

Dom är tydliga men inte så pass tydliga, de är breda och individuellt måste man 

bryta ner de utefter varje enskilt fall för att anpassa dem (förskollärare 1) 

 

Medan de andra förskollärarna säger att de har en tydlighet så att de förstås. Men två 

förskollärare tycker, att de själva kan bli bättre på att tolka styrdokumenten och att de kan bli 

säkrare på dem. Dels genom att diskutera dokumenten mer och förstå vad de innebär, samt vad 

som kan göras i praktiken. 

 

Jag tror vi kan bli mycket bättre på att följa styrdokumenten, att vi har dessa med oss 

hela tiden, utan att man ska behöva slå upp och läsa. Jag vet ju vad som står men jag 

ska känna att det ska finnas i mig hela tiden. Jag tycker vi följer styrdokumenten 

men vi kan bli mycket bättre på det, så att vi ser till så alla mål och värderingar 

kommer med hela tiden. Vi kan alltid diskutera våra styrdokument så de blir 

tydligare. (Förskollärare 4) 

 

Denna förskollärare ser det som så att ett ständigt arbete med styrdokumenten krävs. Det är 

enligt förskolläraren viktigt att förskolan får med alla mål och värderingar som finns och ett bra 

arbetssätt är att diskutera tillsammans. Alla förskollärare anser att de tolkningar som finns 

utifrån styrdokumenten och i det stora hela hade de samma tankar. De förstår dokumenten, men 

dessa skulle kunna utvecklas. I detta avsnitt om styrdokumenten som finns, var deras tankar 

väldigt lika varandra. De hade ett gemensamt tänk som jag anser att det är det som förskollärare 

bör ha om styrdokumenten och dess uppfattningar de har runt dessa. 
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4.2. Barnets bästa 
De tolkningar förskollärarna hade angående fallbeskrivningen (se bilaga 4) var blandade och det 

fanns mycket tyckande i åtgärderna kring pojken. Att se utifrån en fallbeskrivning vilka åtgärder 

som behövs är väldigt svårt, men förskollärarna sa vad de trodde skulle fungera bäst för barnet. 

De likheter som fanns i deras tankar om åtgärder som behövdes, var att en specialpedagog 

skulle titta på pojken och se vad som kunde göras. Även att kommunikation med modern skulle 

göras, så att hon hjälpte pojken, istället för att belasta honom. Även ett samarbete mellan 

förskolan och mamman kunde uppstå för att hjälpa pojken. 

 

Först så skulle man behöva prata med föräldrarna, iallafall mamman så att hon 

förstår hon inte kan lägga så mycket på pojken, att han inte behöver ha så mycket 

information. Först skulle man gå den vägen så att han inte behöver ha så mycket i 

huvudet som rör sig, sen skulle man behöva koppla in specialpedagog eftersom det 

verkar vara väldigt mycket kring pojken (Förskollärare 3) 

 

Förskollärarna anser att det är väldigt viktigt med föräldrar kontakten och därav hjälpa denna 

mamma som i detta fall är att få hjälp med sin son. Två av förskollärarna tar även upp 

alternativet att ge honom lekarbete som en åtgärd, för att just få honom att slappna av och få tid 

att vara barn. 

 

Specialpedagogen hjälper till så vi därifrån kan utforma eventuella saker vi kan 

behöva jobba med som lekarbete t.ex. verkar vara en åtgärd som behövs för denna 

pojke (Förskollärare 1) 

 

Du kan se att förskollärarna ser en god möjlighet i att specialpedagogen kan hjälpa pojken och 

ge förskollärarna stöd i deras arbete kring pojken. Olikheter som är märkbara är att 

förskollärarna säger olika om de åtgärder som krävs, t.ex. om socialtjänsten ska kopplas in, far 

barnet illa? Eller räcker det med att modern får hjälp? En förskollärare diskuterade angående om 

socialtjänsten skulle kopplas in, men tyckte inte att pojken for illa och att det inte behövde 

anmälas än. Men den andra förskollärarens diskuterade om socialtjänsten skulle kopplas in, där 

var åsikterna annorlunda.  

 

Men på grund hur det blev såhär så tycker jag socialen ska kopplas in, därför att där 

kan modern få hjälp och det stöd och stöttning hon behöver för att bli en bra 

förälder. (Förskollärare 4) 

 

Att veta om socialen ska kopplas in eller inte är väldigt svårt att avgöra, anser förskollärarna. 

Den ena säger, att än är det ingen fara för pojken, medan den andra förskolläraren säger att 
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pojken far illa. Det är våra egna tolkningar som uppfattas olika och dessa påståenden gör det 

tydligt att vi tolkar olika. 

 

En av förskollärarna hade en annan syn på åtgärderna än vad de andra hade, hon tyckte att 

specialpedagog ska kopplas in. Hur sedan tillvägagångssätten är utifrån specialpedagogen, är 

annorlunda jämfört med de andra förskollärarna. Hon vill att förskollärarna ska iaktta först och 

diskutera, innan du som förskollärare bedömer pojken för att se vad han har för svårigheter. Alla 

har vi svårigheter, men vad vissa svårigheter kan bero på, vill hon ska ses först, innan hon 

bedömer något. 

  

Första åtgärden är, pojken har svårt sitta still, varför har han svårt sitta still? Man får 

kolla när är det han inte kan sitta still, vad är det som gör han inte kan sitta still? 

Varför rör han på sig, är vi tråkiga? Det första jag tänker på är att det inte är 

individen det är fel på utan vi måste titta runt om först, vad är det som händer, när 

och var händer det (Förskollärare 2) 

 

Förskolläraren som vill att förskolan ska ser överlag vad det är som gör att pojken agerar som 

han gör, ser att en översikt över miljön etc. är viktigt för att ge pojken stöd. Genom att se vad 

som sker runt omkring pojken kan göra så mindre åtgärder krävs enligt förskolläraren. Överlag 

kan så kan de ses att de säger lika över vilka åtgärder som behövs, att specialpedagog behövs 

kopplas in. Detta för att se varför pojken agerar som han gör, men även att kommunicera med 

mamman anser de i detta fall. En förskollärare säger att förskolan inte ska döma på förhand, 

innan de tittat på denna pojke och vad problemen kan bero på. 

 

 

4.3. Trygghet i förskolan 
De åsikter förskollärarna har om styrdokumentet de blev visade, (se bilaga 3) så anser de att det 

viktigaste för barn i behov av särskilt stöd är att ge dem tryggheten. Det är något de alla anser 

att de har med sig i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Att ge trygghet till alla barn är en 

viktig uppgift för förskollärare och dessa förskollärare anser att det är något som är ännu 

viktigare för barn i behov av särskilt stöd. 

 

Viktigt är tryggheten först och främst. Denna punkt om omsorg för det enskilda 

barnets välbefinnande, trygghet och utveckling. Det är ju grunden för att allt annat 

ska fungera och är ett barn inte tryggt så kan man inte ta till sig något. (Förskollärare 

3) 

 



 

19 

 

Att ge varje enskilt barn en trygghet gör så att arbetet med barnen fungerar bättre. Har barnen en 

tillit och känner trygghet till förskollärarna så blir relationen starkare mellan barn och 

förskollärare. En förskollärare menar att innehållet i dokumenten behöver vara tydligare, så att 

själva innebörden är möjlig att förstå.  

 

Det jag tycker kan vara tydligare är det här med allas lika värde, vad allas lika värde 

innebär och vad är allas lika värde. Hur kan alla få ett lika värde, det är otydligt hur 

arbetet kan gå tillväga för att få allas lika värde” (Förskollärare 2) 

 

D.v.s. en förskollärare funderar över barns rättigheter och menar att det finns ett behov av att det 

var tydligare i dokumenten. En annan förskollärare tycker att rättigheterna som alla barn har, 

vilka är de? Det är inte tydligt vilka rättigheter varje barn har, tycker förskolläraren och tycker 

att de kan bli hjälpta, om det skulle stå mer tydligt. 

 

”Det jag skulle vilja få in i dokumenten är att det skulle stå om den rättighet barn har 

rätt att få, för att få den hjälp de behöver. Dels för att hjälpa oss förskollärare i vår 

yrkesroll och att lyfta den. Vi jobbar många gånger utan resurser och därför skulle 

det vara en bra hjälp om det stod vad alla barn har för rättigheter” (Förskollärare 1) 

 

Denna förskollärare ser det som positivt om förskollärarna hade mer förståelse och kompetens 

om styrdokumenten för barn i behov av särskilt stöd, då resurser inte alltid finns att tillgå. 

Förskollärarnas tankar om styrdokumenten ser lite olika ut och de har olika åsikter om hur 

tillvägagångssätten är och hur arbetet med styrdokumenten går tillväga.  

 

”Jag kan tycka att de är samma riktlinjer för de här barnen i behov av särskilt stöd, 

som för de andra barnen bara det att alla har samma rättigheter. Men med dessa barn 

i behov av särskilt stöd så måste vi kanske gå in lite extra för de här barnen och vara 

mer tydlig med vissa saker beroende på vad de har för problematik.” (Förskollärare 

3) 

 

Som tidigare tagits upp så anser förskollärarna att de tolkar styrdokumenten och ett fall olika 

och för att kunna bli bra i arbetet med åtgärderna, så är de flesta av förskollärarna överens om 

att de ska diskutera ihop sig i arbetslaget så att de åtminstone gör lika, trots att de kanske tycker 

olika. 

 

”vi kan alltid diskutera för att bli bättre på de styrdokument som finns. Jag tror att 

förskollärare tror att de har det i ryggraden. De tänker klart att man gör såhär, men 

när man tänker efter vad man gör, i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, är det 

så självklart då? Vad betyder det som står i våra styrdokument? Klart att vi går efter 
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styrdokumenten, men sitter man några stycken och diskuterar så kanske det inte är 

så självklart längre.” (Förskollärare 4) 

 

Det resultat som kommit fram i denna undersökning tyder på att man tolkar och arbetar olika för 

barn i behov av särskilt stöd. Förskollärare ser annorlunda på styrdokumenten de har att följa för 

dessa barn. De tycker olika vad som är viktigast i styrdokumenten och de anser att de har olika 

erfarenheter och kunskaper om detta. Men alla har samma mål och det är att se till barnens 

bästa. Alla förskolor och förskollärare ska ge barn trygghet i förskolan och dessa förskollärare 

tycker att de arbetar för att det ska bli så. De är oense om vad de kan och vad de behöver göra 

för att bli bättre, Några av dem anser att de gör sitt bästa osv. men resten av förskollärarna anser 

att man alltid kan bli bättre på sitt arbete genom diskussioner och att ta hjälp av varandra och 

utvecklas tillsammans. 

 

5. Diskussion 
Syftet var med denna undersökning att se hur förskollärare tolkar de styrdokument och riktlinjer 

som finns för arbete med barn i behov av särskilt stöd. Syftet blev uppfyllt med hjälp av semi-

strukturerade interjuver med fyra förskollärare. I detta avsnitt så kommer det att finnas olika 

indelningar av diskussioner utifrån den tidigare forskningen och resultatet i denna 

undersökning. Först ser vi med deras erfarenheter och utbildningar, styrdokumenten och samt 

arbetet för åtgärder för barn i behov av särskilt stöd. 

 

5.1. Erfarenheter och utbildningar 
Det vi kan se i resultatet efter dessa intervjuer med förskollärarna, är att alla har olika 

erfarenheter och extra vidare utbildningar på deras förskollärarutbildning. Det är t.ex. en 

lekarbetspedagog, en specialpedagog och en förskolechef. De har alla kompetens men inte på 

samma nivå. Utifrån det fall de fick läsa (Se bilaga 4) så är arbetet/åtgärderna olika för barnet, 

t.ex. att specialpedagogen ger ett mer utvecklat svar och tänker till noga. Förskolchefen är 

mycket insatt i både det praktiska och det teoretiska, vilket gör att hon har stor kunskap och 

förståelse för det specifika syftet undersökningen har. Det syns tydligt att deras kompetenser 

spelar in i hur de möter barnet. Vad som är det bästa för barnet, är kanske en kombination av 

allas kompetens. Detta är något som syns när man arbetar med fallet. 

Enligt Assarson (2007)  så är det förskollärarnas kompetens som avgör hur bra stöd barnen får. 

Det är individuellt för varje förskollärare, hur bra stöd barnen får.  Därför behöver vi extra 

utbildning och kompetens, så att det inte ges fel stöd, utandirekt anpassat efter individen. Det 

syns hos förskollärarna att de tycker att det är viktigt att barnen får rätt stöd och det kräver som 

de sagt, rätt kompetens och det är viktigt. 
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Persson (2008) skriver om skillnaden mellan vanlig pedagogik och specialpedagogik. Den stora 

skillnaden är att specialpedagogik kommer in där vanlig pedagogik inte räcker till. Förskollärare 

har alla olika kompetens och det han menar är att det vore bra om alla kunde få samma 

utbildning och få samma grund. De intervjuade förskollärarna menar också, att den erfarenhet 

och kompetens de har nu, är mycket på grund av deras eget intresse. De tycker att det fått för 

lite kunskap om hur de ska använda sig av de dokument som finns. 

 

5.2. Styrdokumenten 
Förskollärarna tycker att de styrdokument de blev visade (Se bilaga 3) är tydliga men att de 

borde vara mer tydliga när det gäller olika tillvägagångssätt. De tror ofta de kan det som står, 

men om möjligt så diskuterar de det med andra. Dekan tycka olika i ett arbetslag och det vore 

bra om alla förstod bättre hur de ska arbeta med problemet och vad det innebär för hela 

arbetslaget. De tycker även att styrdokumenten är bra att diskutera tillsammans, för att dela med 

sig och få bättre erfarenheter och kompetens. Eftersom de har olika tyckande och tänkande om 

hur arbetet med styrdokumenten ska göras, så kan de tillsammans hjälpa varandra att forma ett 

bra arbetssätt som fungerar för alla.  

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2005) så får förskolorna för lite stöd. De säger att det är 

p.g.a. ekonomiska resurser eller för lite kompetens. Detta tar även förskollärarna upp att de 

många gånger får arbeta utan resurser eller att ekonomin inte räcker till. Det vore då bra om de 

hade en grundläggande kompetens för att till viss del kunna arbeta själva, om ej resurs sätts in. 

Pramling, Samuelsson & Sheridan (2010) tar upp om hur viktigt det är att förskollärare förstår 

de ansvar och ställningstagande de har gentemot läroplanen, så att de mål och riktlinjer som 

finns uppfylls. Förskollärarna ska även utvärdera sig själv för att kunna utvecklas inom yrket. 

De tar upp om att förskollärare idag måste ta till sig nya saker då barnen växer upp i en annan 

tid, jämfört med förskollärarna. Det är då bra att kunna anpassa sina lärosätt till nutid och vara 

professionella och ha förståelse för alla förändringar. Förskollärarna tar även upp att de vet ofta 

vad som står i dokumenten och tror att de gör det i praktiken, men att de ändå inte alltid gör det. 

De anpassar sig i nuläget efter barnen och i den miljön som är. Att utvärdera sig själv är väldigt 

viktigt i yrket, för att kunna utvecklas och få mer kompetens. De menar att de måste bli bättre på 

att nå de mål som finns och då måste de diskutera mer för att nå dit. Förståelsen för barnen är A 

och O och då speciellt dessa barn i behov av särskilt stöd. 

 

 

5.3. Arbetet och åtgärder för barn i behov av särskilt stöd 
Nilholm (2007) beskriver tre olika perspektiv som det kan jobbas efter. Det jag kan se efter 

dessa interjuver, är att förskollärarna har en bra syn på barn i behov av särskilt stöd och skyller 

mer på verksamheten. Dels att det inte alltid finns resurser för alla barn som behöver. De skyller 

inte på barnen och att det är deras fel att de behöver extra stöd i verksamheten. Det perspektiv 
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de arbetar utefter är svårt att nämna, då de har en liten del av varje perspektiv i sitt tänk, så kan 

det upplevas efter intervjun. De kan tycka att de behöver mer kompetens för att kunna ta till sig 

alla barn som behöver olika stöd. Idet fall de fick tolka (se bilaga 4) så märks det att alla har 

samma tankar vilka åtgärder som behövs, för det specifika barnet. Alla tänker på barnet bästa, så 

de får det så bra som möjligt. Enligt UNESCO (2006) så ska alla förskollärare erbjuda stöd när 

som helst för de barn som är i behov av särskilt stöd och då är det bra med en utbildning och 

kompetens inom det som barnet behöver. De ska även ha en förståelse för det specifika 

problemet som barnet kan ha, för att underlätta arbetet och de åtgärder som krävs. 

Förskollärarna säger det att de försöker ha en förståelse för de problem som kan finnas i 

verksamheten. Men det finns inte alltid tillräckligt med tid för att få förståelsen för problemen, 

utan det måste det vara utifrån eget intresse och på övrig tid som de får göra detta. Därför vore 

det bra att få utbildning inom de problem som finns, åtminstone på den förskolan. 

 

 
5.4. Metoddiskussion 
Denna metod var en kvalitativ interjuv studie som var semi-strukturerad och det gav mig ett 

varierat resultat. Det är givande att se intervjupersonen och det ger ett starkare intryck då jag 

kan se mimiken hos den jag intervjuar. Det är en rolig undersökning och ger mig mycket 

erfarenheter och möjlighet att ställa följdfrågor. Det kan ses som negativt, att en semi-

struktruread metod har inte full reliabilitet. En ny undersökning med samma syfte skulle inte ge 

samma svar som i denna undersökning. Bryman (2002) skriver att en semi-strukturerad intervju 

är bra för att kunna ställa följdfrågor och att kunna se miminken hos den interjuv personen och 

det tyckte även jag gav en fördel i en interjuv att se mimiken och att chansen att ställa 

följdfrågor är bra för att kunna få ett mer utvecklat svar. Med miminken ser du som interjuv 

person engagemanget och hur intresserade de är av ämnet t.ex. Följdfrågor var bra om du 

behöver ett mer utvecklat svar i frågan, för att få ut de bästa svaren och för att få något att arbeta 

med till resultatet 

 
5.5. Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning kan vara att utveckla fallbeskrivningen, utveckla antalet 

förskollärare att intervjua, gå bredare mellan kommuner och se skillnader där och gå mer 

specifikt på styrdokumenten. Denna undersökning går att utveckla väldigt mycket och det går 

att välja andra inriktningar i samma syfte. T.ex. kan man se hur barnen påverkas av 

förskollärarnas olika tolkningar. Det som har setts under studien är att det går att gå mer in på 

vad för arbete som görs i praktiken, i denna undersökning vet vi det teoretiska vad de skulle 

gjort men görs det i praktiken är något du kan undersöka. 
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Bilaga 1 

Missiv 

Till dig som arbetar som förskollärare. 

Jag är en studerande från Gävle högskola som just nu skriver mitt examensarbete med 

inriktning mot pedagogik, för att bli förskollärare. Jag använder mig av intervjuer som 

metod för att nå ett resultat. Mitt syfte med denna undersökning är att se hur 

förskollärare tolkar de styrdokument som finns för barn i behov av särskilt stöd i 

relation till ett konkret fall. 

Jag vill då göra ett besök på er förskola och vill därför ha din hjälp att få svar på ett par 

frågor kring specialpedagogik och de specialpedagogiska styrdokumenten. Intervjun 

kommer att spelas in med ert medgivande. Det jag kommer att göra är att se hur ni 

tolkar en text kring styrdokument för barn i behov av särskilt stöd. Jag ska sedan tolka 

det utifrån ett fall och ställa frågor utefter det. Intervjun tar ca 30 minuter och kommer 

att hålla till på förskolan. Den information du lämnar kommer inte att visas för någon 

annan än för mig och min handledare. Uppgifterna kommer att sammanställas och 

redovisas som ett resultat i en rapport/uppsats. Resultatet kommer att redovisas på 

Gävle högskola. Deltagandet är helt frivilligt och du får när som helst under studien 

avbryta medverkan utan någon orsak. Om du skulle känna att det t.ex. påverkar din 

förskollärarroll. Insamlad information kommer att behandlas konfidentiellt och enbart 

användas i forskningsändamål. 

Uppgifterna kommer att sammanställas i en uppsats/rapport som publiceras i DIVA 

(Digitala vetenskapliga arkivet.) Vid data hanteringen kommer ditt namn att ersättas 

med något som inte förknippas med dig. Du är helt anonym i deltagandet. Dina svar 

kommer att behandlas under personuppgiftslagen (PuL) (1998:204) och svaren kommer 

att behandlas så att inte obehöriga ska kunna ta del av dem. 

Återkom till mig vid bestämmelse av tid eller om du har ytterligare frågor kring 

undersökningen. 

Med vänliga hälsningar 

Lina Källgren 

Gävle högskola 

Email: Plu09lkn@student.hig.se 

Telefon 072-214 52 59 

Handledare är: Maud Söderlund, Tel 026-64 85 00 växel och mail Msd@hig.se 
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Bilaga 2 

Frågor 

 

 Tycker du att de styrdokument ni har att följa för barn i behov av särskilt stöd är 

tydliga nog? 

 Tycker du att de skyldigheter ni har att följa dessa dokument är tydliga nog? 

 Hur tycker du att ni följer dessa styrdokument? 

 De direktiv som finns och som gäller i dokumenten och de tillvägagångssätten 

som är de tydliga nog? 

 Tycker du att man kan tolka dessa riktlinjer på flera olika sätt? 

 Har ni speciella riktlinjer för barn i behov av särskilt stöd på er förskola? 

 Hur tycker du att de fungerar att följa dessa styrdokument i verksamheten. 

 Upplever du skillnader på arbetssätten och riktlinjerna pedagoger emellan? 

 Utifrån de fall du fick läsa, vilka åtgärder tycker du passar där? 

 Finns det något som kan vara tydligare i styrdokumentet du har läst? 

 Finns det något i styrdokumenten som man gör bara ändå som är automatiserat 

som finns där och är självklart och ändå som man följer, som sitter i ryggraden? 

 Utifrån de styrdokument som du läst, vad tycker du är bra och bör lyftas med 

och vad är det som är tydligt i det styrdokumentet 
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Bilaga 3  

Styrdokument som tolkats av förskollärare/specialpedagoger, Ur Lpfö 98 reviderad 

2010. 

”Förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En 

viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje 

människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö, människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla 

levande i arbetet med barnen. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 

Barns behov att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med 

andra ska stödjas. Omsorg om det enskilda barnet välbefinnande, trygghet, utveckling 

och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika 

förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma 

sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. Verksamheten ska 

anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd 

och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. Personalens förmåga att förstå 

och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt, vistelsen i förskolan 

blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla ska få erfara den tillfredställelse att 

de ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i 

gruppen. Mål: förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

- förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön, etnisktillhörighet, religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning och respekt för allt levande omsorg m sin närmiljö 

Förskollärare ska ansvara för: att varje barn får sina behov respekterade och tillgodose 

sedda och får uppleva sitt eget värde. 

Arbetslaget ska: 

samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt 

uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. 

Ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårighet av olika slag. 



 

28 

 

 

Bilaga 4  

Fallbeskrivning  

”Pojke på 6 år beskrivs som rastlös och spänd, som att han är ”knuten”. Kan inte sitta 

still utan måste hela tiden röra på sig. Svårt med toalett besök, kissar på sig och lär 

ibland ha blöja. 

Blir rädd när han blir tillrättavisad och svår att få kontakt med. Undviker ögonkontakt 

och blir stel när man pratar med honom. Har en väldigt livlig fantasi och hittar på massa 

saker som inte stämmer. Förskollärarna säger det kan mycket bero på modern och 

moderns uppfostran, Modern berättar allt för pojken och är väldigt tydlig i sina 

beskrivningar att det blir för mycket för pojken. Hon behandlar han som en vuxen och 

som att han vore mycket äldre än han är. De vill säga att pojken är både ”nervös” och 

”fantasifull”, Johanessen (1997, S.66)" 

 

Utdrag utifrån Eva Johanessens bok, Barn med socioemotionella problem.(1997) 

 


