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Studien synliggör hur olika förskollärare ser på och jobbar med inskolning av barn i behov av 

särskilt stöd. I litteraturdelen redovisas styrdokument och tidigare forskning som belyser 

arbetet med inskolning i svenska förskolor, arbetet med barn i behov av särskilt stöd, hur 

pedagogernas kompetens påverkar det pedagogiska arbetet under inskolningen, samt en 

redogörelse av Bowlbys anknytningsteori. Studien använder sig av kvalitativ forskningsansats 

fenomenografi och resultatet baseras på tre enskilda intervjuer med förskollärare samt en 

gruppintervju med två förskollärare.  

 

Studien resulterade i fem olika beskrivningskategorier: Pedagogiskt förhållningssätt och 

människosyn, Samarbete och flexibilitet, Trygghet i förskolan, Teoretisk kompetens som 

utgångspunkt, samt Kompetensbehov i situationen. Studiens resultat visar på att pedagogernas 

syn på barn i behov av särskilt stöd avgör hur arbetet kring inskolning organiseras. Inskolning 

ses som en pedagogisk process som borde vara individuell oavsett inskolningsmodell, men 

ska vara ännu mer individanpassad för barn i behov av särskilt stöd. Barnets trygghet ses som 

grundläggande för inlärning och utveckling. Den största skillnad mellan att arbeta med 

tryggheten under inskolning av barn i behov av särskilt stöd, i jämförelse med att skola in 

barn utan behov av särskilt stöd, är den ökade mängden av stöttning riktad till vårdnadshavare 

i deras trygghet gentemot förskolan. Vårdnadshavare anses även vara i behov av stöttning och 

ett genomtänkt bemötande i förskolan när det gäller deras bearbetning av barnets situation och 

eget sorgearbete. Teoretisk kompetens ansågs vara grunden och utgångspunkt för 

yrkesverksamma förskollärare med arbetet med inskolning av barn i behov av särskilt stöd. 

Utifrån respondenternas utsagor blev även ett ökat kompetensbehov i själva inskolningens 

situation tydligt. Kunskap som ska införskaffas innan och under inskolning handlar främst om 

barnets specifika situation och behov, men även om barnets intressen.  
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The aim of this study is to analyze the different ways for preschool teachers to work with the 

introduction period for children with special educational needs in preschools. The provided 

background literature highlights different governing documents that regulate the work with 

children in need of special support in Swedish preschools. The background literature also 

gives an overview of research about introduction period in preschools; concept and work with 

children with special educational needs in Sweden; how teachers’ expertise and educational 

bakground affects the work during introduction period; and an overview of Bowlby's 

attachment theory. The study uses a qualitative research methodology in form of 

phenomenography. The results of the study are based on three individual interviews with 

preschool teachers as well as one group interview with two preschool teachers.  

 

The results of the study demonstrate that teachers’ view on children in need of special support 

is the key factor in organizing the introduction to preschool. Introduction is seen as an 

individual process, regardless of the induction model used. The results show at the same time 

that introduction needs to be even more individually adapted for children in need of special 

support. The child’s confidence and sense of security was seen as fundamental to the child’s 

development. The biggest difference between working with confidence and sense of secutiry 

during the introduction of children with special educational needs in comparison with 

introduction of children without special educational needs was the increased amount of 

support aimed towards the guardians in their development of trust towards the preschool. The 

guardians are also considered to be in need of support when it comes to their adjustment with 

the child’s situation. Theoretical skills were considered to be the foundamental for preschool 

teachers in their work regarding the introduction of children in need of special support. At the 

same time as increased need for skills regarding the child’s specific needs became clear 

through the study’s results. 

 

  



 

 

Förord 

 

Den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö98/10 (Skolverket, 2010) skriver att alla barn 

tillsammans med deras vårdnadshavare ska få en god start i förskolan. För mig innebär en god 

start i förskolan att alla parter (pedagoger, banet, vådrnadshavare och den befintliga 

barngruppen) som deltar i inskolningen känner sig bekväma inför att barnet ska vistas på 

förskolan utan vårdnadshavarens närvaro. Under min tid på lärarutbildningen har mitt intresse 

för inskolning ökat. Inskolning är en pedagogisk process som är en betydelsefull del av 

barnets förskoletid, och som påverkar barnets fortsatta vistelse samt gemensamma trivsel på 

förskolan.  

 

Det är viktigt för pedagoger i förskolan att ha möjligheten att kunna ta del av kunskapen 

gällande olika metoder om att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att främja varje 

enskilt barns utveckling och lärande. Detta innefattar även de barn som kan behöva mer stöd 

än andra. Idag arbetar förskolor med integrerade grupper där alla barn i olika behov ska kunna 

ha möjlighet att ta del av den gemensamma verksamheten. Jag anser att detta skapar många 

utmaningar på flera olika sätt och är utvecklande för de befintliga pedagogerna. Att ta emot 

barn som behöver det extra stödet kan vara en ny erfarenhet för många och därför anser jag att 

det är viktigt för pedagoger inom förskolan att kunna ta del av andras synpunkter och 

erfarenheter kring detta pedagogiska arbete. 

 

Till sist vill jag tacka alla förskolor och förskollärare som har avsatt tid för att delta i studien. 

Jag vill tacka Martin Nilsson för allsidigt stöd och en extra stor språkhjälp. Sist men inte 

minst vill jag även tacka min handledare Urban Carlén som har gett mig den tid, 

uppmärksamhet och stöttning som jag har behövt för att skriva mitt examensarbete. 

  



 

 

Innehållsförteckning 

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

1.1 Syfte och forskningsfrågor ............................................................................................... 3 

2 Litteraturgenomgång ............................................................................................................... 4 

2.1 Styrdokument om barn i behov av särskilt stöd och trygghet för inlärning i förskolan ... 4 

2.1.1 FN:s Barnkonvention ................................................................................................ 4 

2.1.2 Salamancadeklarationen ............................................................................................ 5 

2.1.3 Skollagen ................................................................................................................... 5 

2.1.4 Läroplanen för förskolan Lpfö98/10 ......................................................................... 5 

2.2 Inskolning i svenska förskolor ......................................................................................... 6 

2.2.1 Inskolningens utformning ......................................................................................... 6 

2.2.2 Inskolningens innehåll ............................................................................................... 7 

2.3 Barn i behov av särskilt stöd ............................................................................................ 9 

2.4 Förskollärarnas kompetens ............................................................................................. 11 

2.5 Teoretiskt perspektiv ...................................................................................................... 12 

3 Metod .................................................................................................................................... 14 

3.1 Fenomenografi som vetenskaplig ansats ........................................................................ 14 

3.2 Kvalitativ metod ............................................................................................................. 15 

3.2.1 Intervju .................................................................................................................... 15 

3.2.2 Gruppintervju .......................................................................................................... 16 

3.3 Urval ............................................................................................................................... 17 

3.4 Genomförande ................................................................................................................ 19 

3.4.1 Analysförfarande ..................................................................................................... 19 

3.5 Tillförlitlighet och validitet ............................................................................................ 21 

3.6 Forskningsetik ................................................................................................................ 22 

4 Resultat .................................................................................................................................. 24 

4.1 Pedagogiskt förhållningssätt och människosyn .............................................................. 24 

4.2 Samarbete och flexibilitet ............................................................................................... 26 

4.2.1 Styrka i arbetslaget .................................................................................................. 26 

4.2.2 Styrka i stödinsatser ................................................................................................ 27 

4.2.3 Anpassning och flexibilitet ...................................................................................... 27 

4.3 Trygghet i förskolan ....................................................................................................... 29 

4.3.1 Barnets trygghet i miljö ........................................................................................... 30 

4.3.2 Familjens trygghet i fokus ....................................................................................... 30 

4.4 Teoretisk kompetens som utgångspunkt ........................................................................ 32 



 

 

4.5 Kompetensbehov i situationen ....................................................................................... 33 

4.5.1 Praktiska tips ........................................................................................................... 33 

5 Diskussion ............................................................................................................................. 35 

5.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 35 

5.2 Förskollärarnas uppfattningar och bemötande av barn i behov av särskilt stöd ............ 36 

5.3 Utformning av inskolningen för barn i behov av särskilt stöd ....................................... 37 

5.4 När är barnet och familjen trygg och hur blir de det? .................................................... 38 

5.5 Förskollärarnas kompetens roll i arbetet med barn i behov av särskilt stöd .................. 39 

5.6 Avslutande diskussion .................................................................................................... 40 

5.7 Pedagogiska implikationer ............................................................................................. 41 

5.8 Vidare forskning ............................................................................................................. 41 

Referenser 

Bilaga  

 

 

 

  



1 

 

1 Inledning 

Enligt den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö98/10 (Skolverket, 2010) ska alla barn 

tillsammans med deras vårdnadshavare erbjudas en god start i förskolan. Detta sker genom 

inskolning som är organiserad för att passa in med förskolans befintliga verksamhet. 

Inskolning kan definieras som gradvis inväjning till en ny miljö eller arbetssituation (Svenska 

Akademien, 2009). Med inskolning i föreliggande studie menas den introduktionsperiod i 

förskolan som är avsedd att välkomna främst nya barn som tidigare saknar erfarenheter från 

förskolan, samt deras vårdnadshavare. Niss (2009) hävdar att syftet och det primära målet 

med inskolningen i förskolan är att barnet ska kunna hantera att vårdnadshavare överlämnar 

barnet till förskolans verksamhet. Broberg, Hagström och Broberg (2012) instämmer med 

detta samt anser att två ytterligare huvudmålen finns med inskolningen. Det ena är att vänja 

barnet med det nya miljön, och det andra är att ge barnet möjlighet att lära känna minst en 

pedagog tillräckligt väl att den sistnämnda kan tillfälligt ersätta vårdnadshavare under barnets 

förskolevistelse. Längden och utformningnen av introduktionsperiod varierar mellan förskolor 

och kan dessutom vara inspirerad av olika inskolningsmodeller (Arnesson Eriksson, 2010). 

Enligt Arnesson Eriksson (2010) behöver den enskilda förskolan prova sig fram till hur 

inskolning kan genomföras för att på det bästa sättet passa verksamheten, barnet och 

vårdnadshavare.  

 

Enligt Erixon, Lindgren, Sundblad och Torro (2007) är betydelsen av tryggheten ingen 

självklarhet som bara uppstår av sig självt i situationer då människor möter nya miljöer och 

situationer. Trygghet kan definieras som att vara trygg (Svenska Akademien, 2009). Svenska 

Akademien (2009) definierar begreppet trygg och att vara trygg som att vara fri från oroande 

eller hotande inslag, eller att ge uttryck av att vara lugn och obekymrad, samt med sin närvaro 

sprida denna känsla till sin omgivning. I aktuell studie innebär begreppet trygghet att 

individen som är trygg känner sig självsäker och har tilltro till människor runtomkring, samt 

att den trygga individen kan fokusera på att till exempel utforska omgivning och samspela 

med andra människor utan att behöva uppleva oro på något sätt.  

 

Erixon m.fl. (2007) anser att en av pedagogernas främsta uppgift är att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för varje enskilt barn, så att de kan känna sig trygga i förskolans miljö, i 

barngruppen och tillsammans med pedagoger. Med pedagog avses all yrkesverksam personal 

på förskolan med någon form av pedagogisk utbildning, det vill säga barnskötare, 

förskollärare, speciallärare och specialpedagoger.  

 

Den reviderade läroplanen för förskolan framhåller betydelsen av tryggheten i förskolan som 

barnet skapar till andra barn, de vuxna samt i miljön (Skolverket, 2010). Enligt läroplanen är 

tryggheten en väsentlig grund för att barnet ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Läroplanen 

definierar förskolan som en institution där barnets livslånga lärande tar sin början formellt. 

Med begreppet livslånga lärande menas att människan utvecklar färdigheter och kompetenser 

hela livet igenom - att utveckling, lärandeprocess och inlärning aldrig når sitt slut hos 

individer (Europeiska gemenskaperna, 2007). Efter att jag har fått en ökad förståelse av hur 

stor roll tryggheten spelar för barnets inlärning, har jag under min utbildning till förskollärare 

blivit intresserad av hur arbetet kring en inskolning organiseras i förskolan, samt vilka 

pedagogiska kunskaper och färdigheter som krävs för att hjälpa barnen att finna sig till rätta 

inom förskolans verksamhet.  

 

Samtidigt är denna introduktionsfas central för att de nya barnen ska kunna integreras med 

och vänja sig vid förskolans befintliga verksamhet. Detta sker parallellt med att barnet ska 
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anpassa sig till en befintlig barngrupp. I det pedagogiska arbetet utmanas förskollärarna att 

utgå från det enskilda barnet och dess individuella behov, intressen och önskemål. Detta 

ställer krav på pedagogernas yrkeskunnande och kompetens. Anpassning av arbete och 

verksamhet blir alltmer tydlig i pedagogernas kontakt med barn i behov av särskilt stöd, 

genom att kraven på anpassning av arbetet är större och för flera pedagoger dessutom nya. 

Verksamheten i förskolan måste därefter anpassas till och utformas efter alla barn i 

barngruppen. Utifrån detta kan det vara mer utmanande för pedagogerna att knyta an till barn 

i behov av särskilt stöd, med tanke på att detta ställer ökade krav på pedagogernas kompetens 

inom både anknytningen, men även inom området som barnet behöver extra stöd i. 

 

Erixon m.fl. (2007) hävdar att oavsett hur barnet i slutändan finner sin trygghet, är samspelet 

mellan vårdnadshavare, pedagoger och barnet självt under inskolning den centrala 

utgångspunkten. Enligt Broberg, Hagström och Broberg (2012) kan inskolning vara 

förknippad med starka känslor. Barn kan regera med rädsla och protest, särskilt de yngre 

barnen som vanligtvis ännu inte varit ifrån sina vårdnadshavare under en längre period, och 

framförallt inte i främmande personers omsorg. Då blir det särskilt betydelsefullt att även 

vårdnadshavare har en tilltro till pedagoger och förskolans verksamhet. Tilliten ska dessutom 

uttryckas och överföras till barnet under inskolningen. Litteraturen om inskolning i förskolan 

framhåller att ett bra samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger är grundläggande för 

att barnet ska kunna finna trygghet under inskolning (Arnesson Eriksson, 2010; Broberg, 

Hagström & Broberg, 2012; Niss, 2009). Detta för att barnet skulle kunna vistas i förskolan 

på egen hand på ett bra sätt, genom att ha ett tryggt och utvecklande samspel med 

pedagogerna utan närvaro av vårdnadshavare.  

 

I denna studie kommer begreppet barn i behov av särskilt stöd att vara ett samlingsbegrepp 

för att i enighet med skollagen 8:e kapitel § 7 (SFS 2010:800) definiera barn som av fysiska, 

psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Vad som anses närmare med 

begreppet barn i behov av särskilt stöd finns inte vidare förklarad i skollagen, utan alla barn 

med svårigheter av något slag omfattas i beskrivningen av kapitel 8§ 9. I aktuell studie avser 

begreppet barn i behov av särskilt stöd alla barn som antingen har en formell diagnos som 

medföljer till förskolan, samt även de barn som pedagogerna själva anser i tidigt skede under 

inskolning att vara i behov av extra stöd av olika slag. Med tidigt skede menas att stödbehovet 

upptäcks inom de första dagarna under inskolningen. Studien utgår från en definition som 

innefattar både barn med och utan diagnos på grund av att barnet i behov av särskilt stöd i 

svenska förskolor förstås och konstrueras utifrån den kontext barnet ingår i och i enlighet med 

pedagogernas förväntningar på barnet (Lutz, 2009; Palla, 2011). Pedagogernas ökade 

kunskapsbehov av arbetet med att skola in barn i behov av särskilt stöd är tydlig och 

därigenom blir det väsentligt att undersöka hur inskolning sker för barn med ökade behov, 

samt hur pedagogerna arbetar med att skapa trygghet för de barnen. Det är även av studiens 

intresse hur pedagogerna och förskolan förbereder sig praktiskt inför och under en inskolning 

av barn i behov av särskilt stöd. Det är också av vikt att kunna förstå vilken roll spelar 

förskollärarnas utbildning och kompetens i det pedagogiska arbetet att skola in barn i behov 

av särskilt stöd. Detta för att med ökad kunskap kunna förbättra det pedagogiska arbetet i 

integrerade barngrupper. 

 

Forskning om inskolning i såväl svenska som utländska förskolor framhåller konsekvent att 

inskolningen alltid ska vara väldigt individuell, då det är framförallt barnets behov som ska 

styra hur inskolningen utformas (Månsson, 2011). Enligt Broberg, Hagström och Broberg 

(2012) påverkar i verkligheten flera olika faktorer utformning av inskolning på olika 

förskolor. Förskolans organisation samt vårdnadshavarnas och pedagogernas önskemål och 
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behov styr starkt över inskolningen. Vårdnadshavarnas brist på tid ligger som grund till att 

alltmer snabbare metoder och modeller arbetas fram för att skola in små barn (a.a.). Här blir 

det än mer avgörande att på grund av inskolningarnas olikheter är det betydelsefullt att 

pedagoger samtalar om hur de gör för att lära utifrån andras erfarenheter, då kunskapsbehov 

uppstår mellan medarbetarna. Behovet av kunskap och ytterligare kompetensutveckling blir 

mer tydlig i mötet med nya barn och i arbetet med att skola in dem. Detta innefattar särskilt de 

pedagoger som möter barn i behov av särskilt stöd, för att på bättre sätt kunna utforma 

inskolningen efter individuella behov. Det är just den erfarenhet och olikheter som aktuell 

studie kommer att undersöka och diskutera. 

 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas uppfattningar av det pedagogiska arbetet 

med inskolning av barn i behov av särskilt stöd. 

 

Utifrån syftet kommer studien besvara följande forskningsfrågor:  

1. Vilka uppfattningar av arbetet med utformning av inskolningsperioden till barn i 

behov av särskilt stöd ger förskollärare uttryck för?  

2. Vilka uppfattningar av att skapa trygghet för barn i behov av särskilt stöd under 

inskolningen ger förskollärarna uttryck till?  

3. Vilka uppfattningar av kunskap och kompetens uttrycker förskollärarna att vara 

viktiga i arbetet med att skola in barn i behov av särskilt stöd? 

 

Studien är menad att tydliggöra variationen av kvalitativt skilda sätt att uppfatta arbetet om 

hur inskolning kan ske, för att skapa en god start för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 

Kunskapen är framförallt avsedd att användas för vidareutveckling av förskolans verksamhet 

med hänsyn till barns olika behov. Kunskapen från studien är även menad att kunna användas 

för att vidareutveckla lärarprofessionen genom att tydliggöra vilken kompetens 

yrkesverksamma förskollärare anser sig att behöva ha för att skola in barn i behov av särskilt 

stöd. 
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2 Litteraturgenomgång  

Litteraturgenomgången är uppdelad i fem olika delar. Kapitlet börjar med en redogörelse av 

olika styrdokuments innehåll i relation till inskolning och trygghet för barn i behov av särskilt 

stöd. Därefter presenteras den relevanta forskningen för studien i relation till inskolning, barn 

i behov av särskilt stöd och förskollärarnas kompetens om barn i behov av särskilt stöd. 

Avslutningsvis presenteras det en fördjupad redogörelse av studiens teoretiska utgångspunkt i 

form av anknytningsteori, som grundläggande för en ökad förståelse av det enskilda barnets 

väg till trygghet.  

 

 

2.1 Styrdokument om barn i behov av särskilt stöd och trygghet 
för inlärning i förskolan 

Nedan följer en redogörelse för innehållet av olika styrdokument i relation till rätt till 

utveckling och lärande. Detta avsnitt avser att öka förståelsen över den svenska förskolans 

skyldigheter som organisation gentemot barn i behov av särskilt stöd. Styrdokumenten vars 

specifika delar av deras innehåll kommer att beskrivas är FN:s Barnkonvention (UNICEF, 

2009), Salamanca deklarationen (Svenska Unescorådet, 2006), Svensk skollag (SFS 

2010:800), samt den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö98/10 (Skolverket, 2010).  

 

 

2.1.1 FN:s Barnkonvention 
Barnkonventionen (UNICEF, 2009) ger en tydlig överblick om barnens rättigheter både 

internationellt och nationellt i Sverige. Alla barn har rättigheter som ska tas tillvara likaväl 

som under inskolning som under andra tillfällen i förskolans verksamhet. Barnkonventionen 

antogs år 1989 och är en internationell konvention om barnens mänskliga rättigheter. De 

regeringar som har ställt sig bakom innehållet av Barnkonventionen är skyldiga att respektera 

den genom att se till att barnens rättigheter respekteras i hela landet. Barnkonventionen 

inkluderar alla mänskliga rättigheter, dvs. medborgerliga, kulturella, sociala, ekonomiska och 

politiska rättigheter. 

 

Kommittén för Barnkonventionen (UNICEF, 2009) identifierade fyra huvudprinciper i 

konventionen, för att underlätta tolkningen och inte enbart för att peka ut det viktigaste i 

dokumentet. Kommitténs syfte var att konventionens 54 artiklar ses som en helhet vilket kan 

delas i fyra kategorier – huvudprinciper – vilka skrivs fram som enskilda artiklar i 

konventionen. Den första huvudprincipen uttrycker alla barns har lika värde och rätt till 

mänskliga rättigheter. Den andra huvudprincipen skriver fram att barnets bästa alltid ska tas i 

beaktande vid varje beslut. Den tredje huvudprincipen ger uttryck till alla barns rättighet till 

liv och utveckling. Den fjärde huvudprincipen skriver fram barnens rätt till att göra sig hörda 

och att ha inflytande över sin egen situation (a.a.). 

 

Utöver dessa fyra ovannämnda huvudprinciper skriver Barnkonventionen (UNICEF, 2009) i 

artikel 23 om barnets rätt till värdighet, bra självförtroende och utveckling även om barnet 

erhåller fysiskt eller psykiskt funktionsnedsättning. Barnet som har antingen fysiska eller 

psykiska funktionsnedsättningar har rätt till en effektiv tillgång till utbildning. Detta är viktigt 

för att kunna styrka rättighet för barn i behov av särskilt stöd att ha tillgång till förskolegång, 

och därmed en genomtänkt och anpassad inskolning i förskolans verksamhet. 
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2.1.2 Salamancadeklarationen 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) är ett viktigt internationellt 

styrdokument som förtydligar riktlinjer för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Riktlinjer i deklarationen är utarbetade för att kunna förbättra barnens situation, samt att 

motverka diskriminering och fördomar. Att betona vikten av varje enskilda individens 

rättigheter är en del av grunden för demokrati, som enligt den reviderade läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010) ska prägla förskolans vardag. Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006) betonar även att lärarstudenter ska ha tillgång till undervisning inom de 

specialpedagogiska metoder som därefter kan integreras i verksamheten i vanliga skolor. De 

riktlinjerna gäller både lärarutbildning och fortbildning. 

 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) antogs år 1994 och är en 

överenskommelse om hur undervisning för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd 

borde anordnas. Grundtanken med deklarationen är nytänkande i specialpedagogiken som 

innebär att de individer som befinner sig i behov av särskilt stöd ska få tillgång till en bra 

undervisning tillsammans med andra i en integrerad skolmiljö.  

 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) skriver fram att barn och elever i 

behov av särskilt stöd har rätten att få det stöd de behöver för att kunna meningsfullt delta i en 

vanlig förskola och skola. Deklarationen uppmuntrar regeringar till att förbättra landets 

utbildningssystem mot ökad integrering av barn med olika skillnader, svårigheter och 

förutsättningar.  

 

2.1.3 Skollagen 
Förskolan i Sverige är en frivillig skolform och regleras med skollagen. Skollagen (SFS 

2010:800) lagstadgar i kapitel 8 § 2 förskolans uppdrag att stimulera barns utveckling och 

lärande samtidigt när barnen ska kunna få en trygg omsorg. Förskolans uppdrag är även enligt 

skollagen att utgå från varje barns behov samt förbereda barnen inför fortsatt utbildning. 

Skollagen är relevant för denna studie genom att skollagen lagstadgar varje barns rätt till 

förskoleutbildning utifrån barnets egna behov och förutsättningar, oavsett omfattning av 

barnets stödbehov.  

 

Skollagen (SFS 2010:800) skriver fram i kapitel 8 § 9 att de barn som på grund av fysiska, 

psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i deras utveckling, ska få detta stöd i enlighet 

med deras behov. I fall det framkommer på något sätt att ett barn är i behov av särskilt stöd, är 

det förskolechefens ansvar att se till att behovet tillgodoses. Behovet kan uttryckas bland 

annat av förskolans personal, barnet själv eller barnets vårdnadshavare. Barnets 

vårdnadshavare har också rätt, enligt skollagen, att få möjlighet att delta i utformningen av de 

stödinsatserna (a.a.). 

 

2.1.4 Läroplanen för förskolan Lpfö98/10 
Den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) fastslår förskolans uppdrag med 

den pedagogiska verksamheten som i sin tur är reglerad med skollagen (SFS 2010:800). I den 

pedagogiska verksamheten finns olika processer som bildar en helhet. Inskolning är en 

pedagogisk process som regleras och arbetas med utifrån läroplanens innehåll. Läroplanen för 

förskolan skriver tydligt fram vikten att utgå från varje barns olika behov, samt att arbetslaget 

ska ge det bästa möjliga stödet och hjälpen till det enskilda barnet oavsett om barnet befinner 

sig i tillfälliga eller varaktiga svårigheter av olika slag.  
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Den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) tydliggör förskolans uppdrag att 

lägga grunden till det livslånga lärandet. Förskolans verksamhet ska enligt läroplanen präglas 

av omsorg om individens välbefinnande, trygghet, lärande och utveckling, samt när hänsyn 

ska tas till varje barns olika förutsättningar och behov. Det är förskolans uppgift att stimulera 

barns allsidiga utveckling och erbjuda barnen en trygg omsorg. Både barnen och deras 

vårdnadshavare ska ha inflytande i utformning och utvärdering av förskolans verksamhet. 

Arbetslaget på förskolan ska uppfölja, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet på ett 

systematiskt och kontinuerligt sätt. Syftet med detta är att kunna vidareutveckla 

verksamhetens organisation och innehåll på det sättet som ger varje barn bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling (a.a.).  

 

Läroplanen (Skolverket, 2010) fastslår förskollärarnas ansvarsområden där det ingår bland 

annat att ge varje barn tillsammans med sina vårdnadshavare en god start och introduktion till 

förskolans verksamhet. Det är förskollärarnas ansvar att ge varje barn goda förutsättningar för 

att barnet skulle kunna skapa varaktiga relationer och känna sig trygga i barngruppen. 

Läroplanen (Skolverket, 2010) skriver tydligt fram att den pedagogiska verksamheten ska 

anpassas till alla barn som vistas i förskolan. Barn som befinner sig i behov av mer stöd och 

stimulans än andra ska få detta stöd som ska utformas utifrån barnets egna behov och 

förutsättningar. Arbetslaget på förskolan ska samarbeta för att erbjuda en miljö som främjar 

utveckling, lärande och lek. I arbetet med detta ska särskild uppmärksamhet och hjälp riktas 

mot barn som av olika skäl behöver mer stöd i sin utveckling än andra. Arbetslaget ska 

tillsammans arbeta för att ge stimulans och stöd till de barnen som befinner sig i olika 

svårigheter (a.a.). 

 

 

2.2 Inskolning i svenska förskolor  

Enligt Månsson (2011) och Arensson Eriksson (2010) är forskning om inskolning av småbarn 

fortfarande sparsamt i Sverige. Nedan kommer det redogöras för olika litteraturkällor och dess 

information som är relevanta i studien. Avsnittet börjar med en beskrivning om inskolningens 

utformning på ett praktiskt sätt. Sedan följer en redogörelse kring inskolning innehåll. Detta 

avsnitt är avsett att öka förståelsen kring inskolning i förskolan som en pedagogisk process i 

relation till barnens trygghet.  

 

 

2.2.1 Inskolningens utformning 
Arnesson Eriksson (2010) betonar svårigheten i att mäta och definiera en bra inskolning, samt 

att varje förskola har sin egen form av inskolning. Även Niss (2009) hävdar att det saknas 

forskning om hur olika inskolningsformer påverkar barnet. Detta bidrar till en organisatorisk 

arbetssätt där det ”rätta” sättet provas fram i samråd med rektor och verksamhetens egen 

kontinuerlig dokumentation samt utvärdering (Arnesson Eriksson, 2010). Oavsätt vilken 

inskolningsmodell förskolan använder sig utav, brukar en inskolning börja med att barnet 

tillsammans med vårdnadshavare introduceras till förskolans miljö och rådande rutiner. 

Beroende på inskolningsmodell vänjs barnet gradvis att delta i aktiviteter utan 

vårdnadshavare, med målet att i slutet av inskolningsperioden skulle barnet kunna vistas på 

förskolan utan vårdnadshavarens närvaro. Inskolningsmodeller är enligt Arnesson Eriksson 

(2010) menade att användas mer som en inspirationskälla samt att arbetslaget ska kunna göra 

överväganden och välja själva. De två vanligaste modeller som svenska förskolor använder 

sig utav är föräldraaktiv inskolning och traditionell inskolning.  
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Längden av inskolningen som är inspirerad av den traditionella inskolningsmodellen varierar 

mellan två till tre veckor (Arnesson Eriksson, 2010). Under en inskolning upplagd på detta 

sätt utgår pedagogerna och vårdnadshavare utifrån ett schema som vänjer in barnet i 

förskolans verksamhet med små steg. De första dagarna av inskolningen ska vara tillräckligt 

korta och roliga för att barnet ska längta tillbaka till förskolan. Vistelsetiden i förskolan ökas 

stegvis och en central aspekt i denna inskolning är vårdnadshavarnas passivitet. Detta för att 

barnet ska kunna lockas till de roligare aktiviteterna som verksamheten erbjuder samtidigt när 

vårdnadshavare fortfarande finns till hands för barnet för att den ska kunna känna sig trygg 

Inskolningar som använder sig utav den traditionella inskolningsmodellen brukar innehålla 

kortare stunder där vårdnadshavare ska lämna barnet ensam med personalen och resterande 

barngruppen. När barnet känner sig tryggare ska den lämnas för alltmer längre stunder under 

dagen. Under en traditionell inskolning förväntas vårdnadshavaren att vara ledig under alla 

veckor som inskolningen pågår (a.a.).  

 

Den föräldraaktiva inskolningen är oftast upplagt på tre följande dagar, där barnet tillsammans 

med sin vårdnadshavare vistas i förskolan fem till sex timmar varje dag (Arnesson Eriksson, 

2010). Under den föräldraaktiva inskolningen förväntas vårdnadshavare att inta rollen som en 

aktiv medskapare som lockar till lek. Vårdnadshavare förväntas att finnas med i alla 

verksamhetens aktiviteter. Barnet skapar kontakten till pedagogerna och andra barn 

tillsammans med sin vårdnadshavare. Enligt Arnesson Eriksson (2010) är det mest positiva 

med en föräldraaktiv inskolning att vårdnadshavare får en bättre insyn till förskolans 

verksamhet genom att vara aktiva och skötta sitt eget barn, vilket är motsatsen jämfört med 

den traditionella inskolningsmodellen, där vårdnadshavare intar en mer passiv och 

observerande roll. Under en föräldraaktiv inskolning förväntas föräldern att vara ledig från 

arbete under den första vecka, samt tillgänglig på kort varsel under veckan efter inskolningen 

(a.a.). 

 

2.2.2 Inskolningens innehåll 
Månsson (2011) undersöker i hennes intervjustudie hur barn blir förskolebarn under 

inskolningens gång. Studien handlar om vilka roller barnet tilldelas under inskolningen samt 

vilka möjligheter och begränsningar pedagogisk verksamhet skapar för barnets 

subjektskapande. Studien är genomförd med 19 barn vid ålder ett till ett och halvt år, som 

tillsammans med sina vårdnadshavare introduceras till förskolan som institution. Studien 

utgår från ett genusperspektiv som inte är relevant för aktuell uppsats, men en ökad förståelse 

kring hur förskollärarnas egna uppfattningar formar barnets bild av dem själva, är relevant för 

att analysera uppsatsens resultat. 

 

Inskolning kan innebära dramatiska ändringar, men människan är otroligt anpassningsbar och 

även små barn har olika sätt att anpassa sig till rådande omständigheter (Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012). Pedagogerna ska ta hänsyn till faktumet att individuella skillnader hos barn 

påverkar deras sätt och den tiden som krävs för att anpassa sig efter förskolans verksamhet. 

Månsson (2011) påstår däremot att förskolan är en institution med institutionsspecifika regler 

med ett exempel om när, hur och varför ska barnet få använda sin napp. Detta kan ses som en 

del till övergång och normalisering av barn till förskolebarn. Under inskolningen introduceras 

barnet till både förskolans skrivna och oskrivna regler som förskollärare förväntar att alla barn 

har förmåga att lära sig att följa och anpassa sig efter (a.a.).  

 

Erixon m.fl. (2007) betonar att barnets väg till trygghet alltid börjar med samspelet mellan 

vårdnadshavare, pedagog och barn. Enligt Niss (2009) är det primära målet med inskolningen 

att barnet ska kunna hantera att vårdnadshavare överlämnar barnet till förskolans verksamhet. 
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För att detta ska kunna ske på det bästa sättet, behövs det att barnet har en stark tilltro till 

personalen som därmed blir en anknytningsperson. Etablering av denna tilltro börjar med ett 

bra samarbete mellan vårdnadshavare och pedagogerna, för att vårdnadshavarna ska kunna 

lita på förskolans verksamhets förmåga att ta hand om deras barn på ett bra sätt (Arnesson 

Eriksson, 2010; Broberg, Hagström & Broberg, 2012; Niss, 2009). 

 

Både Erixon m.fl. (2007) och Niss (2009) betonar barnets möjlighet att bli trygg med minst en 

pedagog under inskolning för att sedan lära känna de resterande pedagogerna. Detta är viktigt 

för att barnet ska kunna känna sig trygg i att utforska sin omgivning, samt för att barnet ska 

kunna samspela med barngruppen. Niss (2009) belyser ytterligare vikten av att barnet får 

möjlighet att åtminstone lära känna alla pedagoger under inskolningen. Detta för att en lyckad 

inskolning inte är den enskilda pedagogens ansvar, utan hela arbetslaget ansvarar för det.  

  

Niss (2009) anser att samtliga barn inte har lika lätt eller lika svårt att knyta an till 

pedagogerna på förskolan. Att vissa barn har det lättare, medan andra har det svårare, kan 

förklaras med att vissa barn har mer erfarenhet med vuxna och positiv bemötande av vuxna. 

Det kan även bero på till exempel att vissa barn upplever ny miljö, leksaker och även andra 

barn som är mycket mer spännande och värdefullt att utforska under inskolningen, än att lära 

känna vuxna runtomkring (a.a.). 

 

I sverige är de flesta barn som skolas in mellan ett till två år gamla (Niss, 2009). Niss (2009) 

och Erixon m.fl. (2007) hävdar även att under inskolningen är det inte bara barnet 

tillsammans med sin vårdnadshavare som ska anpassa sig till en ny situation och hantera stora 

ändringar. Det är även andra barn i den befintliga barngruppen som berörs och påverkas av en 

inskolningsperiod. Barn i den befintliga barngruppen ska få information om en snart 

stundande inskolningsperiod, för att förbereda sig själva. Erixon m.fl. (2007) ger exempel på 

hur de redan inskolade barnen kan involveras i inskolningen genom att se dem som förebilder 

med bra översyn till hur livet på en förskola går till. Barnen kan genom omtänksamhet och 

socialisation visa det nya barnet vad förskolans verksamhet brukar innebära för barnen. Med 

allt detta påstår både Erixon m.fl. (2007) och Niss (2009) att barnen i den befintliga 

barngruppen inte ska lämnas på sidan av en inskolning, utan involveras aktivt i det.  

 

Enligt Kihlbom (2009) påverkar förskolans organisation tryggheten hos barnen. Detta genom 

att antalet barn i barngrupperna har successivt ökat under de senaste 20 åren. Antalet av yngre 

barn har ökat i samma takt som barngrupper har ökat i storlek, samtidigt när personaltäthet 

har stannat på samma nivå som den var innan. Detta ställer ökade krav på kvalitet av 

organiseringen av förskolans verksamhet. Kihlbom (2009) hävdar att med fler barn per 

personal är det svårare att utgå från varje barns behov och otryggheten hos barn riskerar 

därigenom att ökas. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att inskolning till förskolans verksamhet innebär 

föreeändringar för alla involverade och berörda. Alla barn är olika och reagerar, anpassar sig 

och knyter kontakter på sitt eget sätt, vilket utgör att inskolning ska vara upplagt så flexibelt 

som möjligt och utgå i första hand utifrån barnets behov. Barnets trygghet och 

kontaktskapande ska prioriteras likaväl som vårdnadshavarnas trygghet och kontaktskapande 

med pedagogerna. Detta för att vårdnadshavarnas trygghet skulle kunna överföras till barnet 

med syfte att stärka barnets tilltro och trygghet. 
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2.3 Barn i behov av särskilt stöd 

Forskning om barn i behov av särskilt stöd är omfattande både internationellt och nationellt i 

Sverige. Nedan kommer redogöras relevant forskning och litteratur rörande identifiering och 

kategorisering av barn i behov av särskilt stöd främst med fokus på Sverige.  

 

Norling och Sandberg (2009) belyser i deras undersökning att från och med mitten av 2000-

talet är det inte längre det enskilda barnet som ska utvärderas i förskolan, utan fokus ska ligga 

på det pedagogiska arbetet och förskolans miljö. Lutz (2009) beforskar samma fenomen och 

betonar i hans avhandling att miljön ses som enhet som kan orsaka problem, istället för att 

barnet ska problemläggas. Utifrån detta har enligt Norling och Sandberg (2009) både synsättet 

och arbetssätt genomgått en förändring under senaste femton år. Denna förändring har 

medfört en ökad förståelse och förbättrad pedagogisk arbete inom anpassning av miljön i 

förskolan efter alla barns behov och förutsättningar. Denna förändring har medfört att 

begreppet barn med behov av särskilt stöd har ersätts med barn i behov av särskilt stöd som 

har betydligt mindre betoning på det enskilda barnets avvikelser (a.a.). 

 

Björck-Åkesson, Eriksson, Granlund, Lillvist och Sandberg (2010) fokuserar i deras studie på 

hur förskolepersonal i Sverige definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd. Författarna 

förklarar att det inte finns en entydig definition av begreppet även om begreppet flitigt 

används både inom utbildning och politik i Sverige. Björck-Åkesson m.fl. (2010) har samlat 

in svar från personalen i 456 olika förskolor i Sverige. Studien kom fram till att i 307 

förskolor definieras begreppet utifrån barnperspektivet, samtidigt när resterande 149 förskolor 

utgår från organisationsperspektivet. Med barnperspektivet menas att individens behov sätts i 

fokus och organisationsperspektivet innebär att fokus istället ligger på organisationens och 

verksamhetens behov och skyldigheter (a.a.). Begreppsdefinitionen är relevant för aktuella 

studien mot bakgrunden att det inte finns en entydig definition, och detta medför att alla 

respondenterna utgår utifrån deras egen definition. 

 

I deras studie delade Björck-Åkesson m.fl. (2010) upp de respondenterna som utgick från 

barnperspektivet i tre olika kategorier baserad på deras svar:  

1. respondenter som ansåg att alla barn är i behov av särskilt stöd under någon tidpunkt;  

2. respondenter som främst såg barn med tydligt definierad behov av stöd;  

3. respondenterna som identifierade barn utan ett formellt uttalande om behov, men 

uppfattas ändå att behöva extra stöd.  

Även respondenterna som utgick från organisationsperspektivet tilldelades i tre olika 

kategorier i enlighet med deras svar: personal, tid och resurser. Detta innebär att 

respondenterna identifierade barnen genom att personalen ses som i behov av extra stöd och 

kompetensutveckling, barnen upplevs som att ta upp betydligt större del av pedagogernas tid 

som är avsedd (både i arbetet i barngruppen och planering/utvärdering), eller att extra resurser 

borde kopplas in för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd (a.a.). Norling och Sandberg 

(2009) definierar begreppet gråzonsbarn som delvis ingår i begreppet barn i behov av särskilt 

stöd. Gråzonsbarn blir ett samlingsnamn på barn utan en tydligt uttalad diagnos, men som 

ändå befinner sig i behov av särskilt stöd för att kunna klara av att vistas i förskolans 

verksamhet på ett bra sätt. Problematiken kring de barnen handlar ofta om samspel med andra 

barn, upprepande konflikter, koncentrationssvårigheter eller svårigheter med kommunikation. 

Aktuell studie utgår ifrån Björck-Åkesson m.fl. (2010) studie om begreppet barn i behov av 

särskilt stöd, där det innefattar både barn med identifierad funktionsnedsättning och behov av 

stöd, såväl som barn som pedagogerna själva avgör att vara i behov av särskilt stöd. Palla 

(2011) undersöker i sin avhandling inom ämnet specialpedagogik i förskolan och finner att 
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barnet betraktas som speciellt när detta barnets beteende inte motsvarar ett beteende som 

vuxna anser vara vanligt, normalt och genomsnittligt i förskolans verksamhet. Barnet 

konstrueras som speciell utifrån sammanhanget barnet ingår i, genom att sätta barnet i relation 

till en specifik kontext. Palla (2011) hävdar att barnet kan betraktas som speciell när barnet 

ställs i relation till de förväntningar som förskolan och samhället har för barnets ålder. Hon 

redogör att konstruktionen av det speciella kommer fram genom att barnet framställs och 

beskrivs som ”för lite” eller ”för mycket” i relation till det normala som anses vara ”lagom” 

och genomsnittligt (a.a.). Palla (2011) instämmer härmed med Björck-Åkesson m.fl. (2010) 

samt med Lutz (2009) och framhåller att det är pedagogerna i förskolans verksamhet som 

konstruerar och definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd genom att sätta barnet i 

relation med förskolans verksamhet och förskollärarnas förväntningar, förhoppningar samt 

förståelse av det ”normala”.  

 

Lutz (2009) skriver i sin avhandling om kategorisering av förskolebarn och identifierar tre 

huvudproblemområden vilka tillsammans utgör kategorier för barn i behov av särskilt stöd. 

De tre problemområden är problem med språk och kommunikation, koncentrationssvårigheter 

samt utagerande beteende. Norling och Sandberg (2009) anser att utredning, kartläggning och 

diagnostisering av barn i behov av särskilt stöd är inte alltid nödvändigt för att förskollärarna 

skulle kunna bemöta barnen utifrån deras specifika behov. Det visar sig dock att oftast vara 

nödvändigt för att andra instanser och stödpersoner skulle kunna kopplas in för extra stöd. 

Norling och Strandberg (2009) instämmer med forskning beskriven ovan och betonar att det 

är förskollärarna som definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd för sig själv, med 

förskolans verksamhet som utgångspunkt. 

 

Nilholm (2006) skriver i hans rapport om inkludering av barn i behov av särskilt stöd i den 

vanliga pedagogiska verksamheten som en del av demokratisk integrering. I rapporten 

kommer ett flertal starka argument fram för både inkluderad undervisning och en segregerad – 

en exkluderande – undervisning. Nilholm (2006) argumenterar för ett inkluderande arbetssätt 

bland annat genom att påpeka att barn i behov av särskilt stöd skulle kunna hantera livet på ett 

mer effektivt sätt i vuxen ålder, genom att i barndomen ha fått ta del av arbetet i olika 

inkluderande miljöer. Däremot påpekar författaren även att barn som får möjlighet att ta del 

av anpassad undervisning, upplever i samband med detta mer uppmärksamhet, tryggare 

tillvaro samtidigt som de får möjlighet att umgås med andra som förstår deras situation (a.a.).  

 

Norling och Sandberg (2009) betonar att barn i behov av särskilt stöd inte ska ses som en 

homogen grupp på grund av stora skillnader mellan individernas behov. Behovet kan till 

exempel vara mindre eller mer omfattande, samt även tillfällig eller varaktig. Det skiljer även 

åt vilken hjälp barnen i behov av särskilt stöd får. Detta på grund av olika synsätt på dessa 

barn hos pedagogerna, pedagogernas skilda definitioner kring själva begreppet, samt olika 

organisationssätt hos olika förskolor. Norling och Sandberg (2009) samt Björck-Åkesson 

m.fl. (2010) hävdar att antalet av barn i behov av särskilt stöd i barngruppen är en påverkande 

faktor för det stöd barnen får. Till exempel involveras barn i behov av särskilt stöd i det 

vanliga arbetet i större utsträckning om antalet av dessa barn är större. Samtidigt om det finns 

några enstaka barn i behov av särskilt stöd, kan deras inkludering i den vanliga verksamheten 

vara betydligt mindre. 

 

 



11 

 

2.4 Förskollärarnas kompetens  

Nedan följer en beskrivning av hur aktuell litteratur och forskning behandlar förskollärarnas 

kompetens utifrån både deras människo- och barnsyn likaväl som deras teoretiska bakgrund. 

 

Månsson (2011) betonar i sin intervjustudie förskollärarnas egna uppfattningar, 

förhållningssätt och kunskap som grunden till deras barnsyn, och därigenom grunden till hur 

barnet kommer att se sig själv och vilken roll barnet kommer att inta under inskolningen. 

Månsson (2011) framhåller förskollärarnas roll som både en omsorgsperson såväl som en 

yrkeskunnig lärare, för att inskolning ska kunna vara en positiv upplevelse för alla 

involverade. I studien behandlas huvudsakligen två roller som barnen intar eller tilldelas av 

förskollärarna. Den första rollen är barnet som är i behov av omsorg och hjälp av en vuxen 

person, och den andra rollen är barnet som är kompetent och självständigt (a.a.).  

 

Spano (2010) har i hennes delstudie till magisteruppsats analyserat enkätsvar från 37 

yrkesverksamma pedagoger, som arbetar med upp till sex år gamla barn i den amerikanska 

delstaten Indiana. Delstudiens syfte är att bland annat undersöka hur och varifrån 

respondenterna får information om arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Syftet med 

undersökningen var också att kunna identifiera respondenternas motivering bakom olika 

beslut som tas i klassrummet kring dessa barn, samt hur självsäkra respondenterna är inför 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Undersökning visar att majoriteten av 

respondenterna vill ha mer fortbildning och information kring arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd, för att kunna känna sig mer självsäkra i deras yrkesroll. Undersökningens 

resultat är betydelsefullt att ha i åtanke för att förstå föreliggande studiens resultat, som syftar 

förskollärarnas syn på deras kompetens. Spanos (2010) studie identifierar även tre största 

informationskällor som respondenterna använder sig utav. De tre informationskällor var 

böcker, internet och familjer av barn i behov av särskilt stöd. Spano (2010) belyser kritiken 

mot sitt eget arbete genom att diskutera kring arbetets svagheter inom generaliserbarhet. 

Huvudkritiken riktad mot undersökningen syftar till att utifrån de 283 enkäter som skickades 

ut, fylldes i och skickades tillbaka enbart 37. 

 

Enligt Norling och Strandberg (2009) samt DeVore och Russell (2007) behövs förskollärarnas 

reflektion kring egna handlingar för att kunna se barnen i ett möjligt behov av särskilt stöd. 

Norling och Strandberg (2009) påpekar att det är viktigt att kunna identifiera dessa barn i ett 

så tidig skede som möjligt för att bemöta dem på det bästa sättet. Både Lutz (2009) och Palla 

(2011) anser att barnet i behov av särskilt stöd konstrueras utifrån den kontext barnet ingår i 

och i enlighet med pedagogernas syn samt förväntningar på barnet.  

 

Nilholm (2006) argumenterar för integrerad undervisning genom att påpeka att lärarna med en 

vanlig lärarutbildning har redskap och möjlighet för att även kunna undervisa barn i behov av 

särskilt stöd. Å andra sidan hävdar Nilholm (2006) att speciallärare och specialpedagoger har 

en mer specifik kompetens för att bättre kunna planera undervisning för barn med olika typer 

och omfattning av stödbehov. DeVore och Russell (2007) betonar behovet av att 

förskolepersonal kan integrera omsorg och deras egna såväl teoretiska som praktiska 

kunskaper om olika metoder, strategier och behov som de möter i förskolans verksamhet. 

Denna blandning mellan omsorg och kompetens är grundläggande för att på ett effektivt sätt 

planera och genomföra den pedagogiska verksamheten med en integrerad barngrupp. DeVore 

och Russell (2007) framhåller att eftersom det är förskollärarna som bedriver verksamheten i 

en integrerad barngrupp istället för en speciallärare eller specialpedagog, behöver de 
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förskollärare bland annat en utförlig teoretisk grundkunskap i form av förskollärarutbildning 

som innehåller delar av specialpedagogik.  

 

 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Nedan följer en redogörelse för anknytningsteori, för att öka förståelsen för hur tryggheten 

skapas och utvecklas hos barn under inskolning mot bakgrunden i aktuell teori. 

Anknytningsteori har relevans för studien genom att inskolningen i förskolan syftar första 

hand till att barnet med hjälp av olika samspel ska hitta sin trygghet i förskolan. Enligt 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) står inte omsorg och lärande som motsatser till 

varandra, utan tvärtom – omsorg och lärande är i en beroendeställning till varandra. Som 

tidigare beskrivet är ett flertal författare eniga om att tryggheten lägger grunden för barnets 

möjligheter att utforska sin omgivning samt utveckla sitt samspel med människor och miljön 

runtomkring (Erixon, Lindgren, Sundblad, & Torro, 2007; Niss, 2009). Detta samspel ger 

därefter barnet möjligheter för inlärning och därigenom blir det relevant för studien att kunna 

förstå det ledande tankesättet inom hur barnet blir trygg. Anknytningsteori syftar inte specifikt 

till barn i behov av särskilt stöd, men kan däremot tilllämpas. 

 

Anknytningsteori är en teori grundad av psykoanalytiker John Bowlby (1907-1990) och 

vidareutvecklad av flera forskare samt psykologer (Bowlby, 2010; Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012). Själva teorin fokuserar på hur anknytningen till en annan individ påverkar 

den individuella mänskliga utvecklingen. Begreppet anknytning kommer från översättning av 

den engelska begrepp attachment, och är menad att framstå som begrepp för när något mindre 

och svagare är beroende på och hör ihop med någonting större och starkare. Anknytningsteori 

förklarar hur känslomässiga band utvecklas hos individer från och med födsel, med bakgrund 

i att knyta an på ett nära och intimt sätt är en naturlig förmåga och ett grundläggande behov 

hos människor, som finns med individer från födsel (a.a.).  

 

Anknytningsbeteende är ett beteende där den anknutne känner behov att söka sig till sin 

anknytningsperson för skydd och tröst (Bowlby, 2010; Broberg, Hagström & Broberg, 2012). 

Detta trygghetsbehov utlöses bland annat av oro, fara, smärta eller även av faktumet att 

anknytningsperson inte verkar tillgänglig. Broberg, Hagström & Broberg (2012) påpekar 

vikten av barnet har möjlighet att under inskolningen knyta an till minst en pedagog. Detta för 

att när anknytningsbeteende hos barnet utlöses efter inskolningens slut, kan barnet söka sig till 

befintlig anknytningsperson (pedagog) på förskolan. När anknytningsbeteende utlöses och 

barnet letar sig till en trygghet, utgör anknytningsperson en trygg bas för den anknutne. Med 

begreppet trygg bas menas en närvarande, tillgänglig och lyhörd person som utgör en ”bas” 

av trygghet och förtroende. Detta för att barnet ska kunna ”gå ut” och utforska, samt kunna 

”återvända till basen” och tillgodogöra sitt trygghetsbehov när detta behövs. Barnets 

vårdnadshavare fungerar som en trygg bas innan och under inskolning. Målet med 

trygghetsskapande under inskolning är att pedagogerna ska kunna fungera som en 

vikarierande trygg bas när inskolningsperioden när sitt slut. Därför är det viktigt att det 

inskolade barnet får tid och möjlighet att utforska sin omgivning under inskolningen. Delvis 

tillsammans med sin vårdnadshavare, men även tillsammans med befintliga pedagoger, för att 

de sistnämnda senare kan ta över rollen som trygg bas för barnet. 

 

Anknytning i sig kan vara antingen trygg eller otrygg (Bowlby, 2010; Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012). Barnet knyter alltid an till sin närmaste vuxne och om den vuxne är lyhörd till 

barnets signaler, samt bekräftar barnets behov, finns det goda förutsättningar för en trygg 
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anknytning. En otrygg anknytning innebär att anknytningsperson brister i sin omsorg 

gentemot den anknutne och misslyckas med att tillgodose barnets trygghetsbehov på ett 

adekvat sätt. Hur de första anknytningsrelationerna ser ut och om de är trygga eller otrygga 

utgör vilka erfarenheter och förutsättningar barnet bär med sig till förskolan (a.a.). Enligt 

Bowlby (2010) blir både trygg och otrygg anknytning under det första levnadsåret 

grundläggande för barnets psykiska utveckling. Broberg, Hagström & Broberg (2012) hävdar 

att i och med att abrnet har haft möjlighet att skapa en trygg anknytning till minst en av 

pedagogerna, underlättar detta att knyta kontakter med andra barn och vuxna på förskolan. 

 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) betonar att även om anknytningsteori är väsentlig, 

fungerar en trygg anknytning i verkligheten mer som en skyddsfaktor för att barn med olika 

genetiska och miljömässiga sämre förutsättningar ska kunna utvecklas på ett bättre sätt, än 

vad de skulle ha kunnat göra utan en trygg anknytning. Därigenom blir en trygg anknytning 

och en bemötande som präglas av bekräftande särskilt viktigt för barn i behov av särskilt stöd. 

Med detta menas även om trygg anknytning är det bästa skyddet för alla små barn mot stress, 

oro och rädsla, blir en liknande skydd särskilt viktigt för barn i behov av särskilt stöd. Detta 

för att oro, rädla och stress, som trygg anknytning skyddar emot, kan kraftigt hindra 

möjligheter för barnets inlärning och utveckling. Därigenom ger trygg anknytning de bästa 

möjliga förutsättningarna för barn i behov av särskilt stöd att bli leksugna och nyfikna. Detta 

behövs för att barnet ska kunna känna sig tillräckligt trygg att med glädje utforska i förskolans 

verksamhet. Enligt Bowlby (2010) och Broberg, Hagström och Broberg (2012) vet vi idag att 

individen kan ha många anknytningspersoner och att de ordnas i ett hierarkiskt system, där en 

av vårdnadshavare vanligtvis är på den första platsen och resterande betydelsefulla personer 

följer därefter i en viss ordning. Det är även känt idag att det är personernas lyhördhet och 

tillgänglighet som är förutsättningar för en anknytningsprocess hos små barn. 

 

Enligt Broberg, Hagström och Broberg (2012) har anknytning betydelse i förskolan genom att 

pedagogerna ska agera som en kompletterande anknytningsperson under tiden när barnet 

vistas i förskolan utan vårdnadshavare. Det ligger i pedagogernas ansvar och kompetens att se 

till att hitta olika sätt för alla barn att leka, utveckla, lära och utforska(a.a.). En medvetenhet 

om små barns omsorgs och anknytningsbehov ger goda förutsättningar för pedagoger att 

hjälpa barn i behov av särskilt stöd att känna sig trygg i förskolans miljö. 
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3 Metod 

Studien använder sig utav fenomenografisk ansats i form av semi-strukturerade intervjuer för 

att samla in empiri. Metodkapitlet är uppdelat under sju rubriker för att öka förståelsen för 

vald metod och genomförd undersökning. Kapitlet börjar med en redogörelse av 

fenomenografin som vetenskaplig metodansats, och studiens metodval för datainsamling i 

form av semi-strukturerade intervjuer. Vidare beskrivs det urval samt genomförande av 

datainsamling och analysarbete. Efter detta följer redogörelse för studiens tillförlitlighet, samt 

studiens etiska överväganden presenteras. Avslutningsvis diskuteras studiens metod. 

 

 

3.1 Fenomenografi som vetenskaplig ansats 

Aktuell studie har inspirerats av den kvalitativa forskningsansatsen fenomenografi. Syftet med 

fenomenografiska ansatsen är att på ett kategoriserat sätt beskriva hur ett fenomen uppfattas 

av olika människor (Alexandersson, 1994; Larsson, 1986; Uljens, 1989). Studiens fenomen 

som undersöks är arbetet med att skola in barn i behov av särskilt stöd. Föreliggande studie 

använder sig utav fenomenografisk forskningsansats eftersom den inte avser att mäta 

frekvensen av uppfattningar, utan istället urskilja olikheter och likheter i respondenternas 

svar. Enligt Alexandersson (1994) och Uljens (1989) är fenomenografins syfte att fånga olika 

sätt för människor att uppfatta omvärlden, utan att försöka fånga alla de olika sätten att se på 

ett fenomen. På så vis skapas en fördjupad kunskap utifrån människors kvalitativt skilda sätt 

att förstå ett specifikt fenomen. 

 

Utgångspunkten och grundtanken i fenomenografin är att olika individer uppfattar en och 

samma aspekt av en avgränsad del av sin omvärld på olika sätt (Alexandersson, 1994; 

Larsson, 1986; Uljens, 1989). Med detta menas att en fenomenografisk forskning utgår från 

förståelse att alla individer är olika, skapar olika erfarenheter, olika uppfattningar och har 

olika relationer till sin omgivning. Själva begreppet fenomenografi introducerades av 

professon Ference Marton 1981. Marton ingick i den så kallade INOM-gruppen – Inlärning 

och Omvärldsuppfattning – vid institutionen för pedagogik vid Göteborgs Universitet. Det var 

denna grupp som utvecklade och utformade metodansatsen fenomenografi (a.a.).  

 

Marton förklarar två olika beskrivningsnivåer om hur någonting är och hur någonting 

uppfattas vara (Alexandersson, 1994; Larsson, 1986; Uljens, 1989). Detta kallas för den första 

och andra ordningens perspektiv. Den första ordningens perspektiv handlar om fakta och 

bygger på observationer av ett utvalt fenomen. Den andra ordningens perspektiv belyser 

däremot relationen mellan individen och omvärlden, och baseras på intervjuer. 

Fenomenografin intar den andra ordningens perspektiv, vilket innebär att studier inte handlar 

om vad som är sant och falskt, utan snarare vad som är sant för individen (a.a.). Fenomenet i 

aktuell studie som undersöks utifrån andra ordningens perspektiv är inskolning av barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan. Resultatet i studien kommer således inte handla om vilket 

är det “rätta“ sättet att skola in ett barn i behov av särskilt stöd i förskolan, utan är en 

redogörelse för vilka erfarenheter och uppfattningar en utvald grupp förskollärarna har av att 

skola in barn i behov av särskilt stöd. 

 

Enligt Uljens (1989) finns det tre olika beskrivningsmodeller inom fenomenografi för att 

presentera undersökningens resultat. De tre olika modeller är det horisontala, det vertikala 

och det hierarkiska systemet. Det horisontala systemet presenterar innehållsmässigt skilda 

beskrivningskategorierna som inte överlappar varandra, är på samma nivå och lika 
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betydelsefulla. Det vertikala systemet används däremot främst för att beskriva hur 

individernas uppfattningar förhåller sig till varandra genom att ta hänsyn till vilken förändring 

som har skett. Den hierarkiska system utgår från tanken att vissa uppfattningar är mera 

omfattande än andra.  (a.a.). Studien använder sig utav det hierarkiska systemet för att 

presentera studiens resultat. Detta för att kunna presentera resultatet tydligt i relation till 

studiens syfte och forskningsfrågor. Ett hierarkiskt system av beskrivningskategorier med 

vissa underkategorier har tagits fram under analysförfarandet för att gruppera de av 

respondenternas svar som liknar varandra eller skiljer sig åt, i relation till studiens 

forskningsfrågor.  

 

 

3.2 Kvalitativ metod 

Nedan kommer skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ metod att redogöras. Efter detta 

följer en redogörelse kring motivet och gjorda överväganden, som har lett till användning av 

en kvalitativ metod i form av intervjuer i studien. Därefter presenteras intervjuer och 

gruppintervjuer i separata underrubriker. 

 

Ahrne och Svensson (2011) betonar val av metod som avgörande för vilket resultat som 

undersökningen kommer fram till. Starrin (1994) förklarar att den grundläggande skillnaden 

mellan kvalitativ och kvantitativ ansats handlar om att antingen söka en fördjupad kunskap 

om fenomenen genom det kvalitativa arbetssättet, medan den kvantitativa ansatsen söker i 

vilken utsträckning eller omfattning som fenomenen förekommer. Det är således 

målsättningen med materialet som enligt Starrin (1994) avgör om studien får en kvalitativ 

eller kvantitativ karaktär. 

 

Ahrne och Svensson (2011) anser att en positiv aspekt med kvalitativ intervju är möjligheten 

att i form av respondenternas berättelser inta flera olika perspektiv. Detta gör att forskare kan 

se forskningsproblemet som mer komplext och utifrån olika infallsvinklar. Författarna 

förklarar att med observationer kan forskare beskriva ett fenomen ur sin egen synvinkel, men 

för att kunna ta del av andras sätt att se på samma fenomen, behöver forskaren fråga. Den 

föreliggande empiriska studien har uteslutit datainsamling både i form av enkäter och 

observationer på grund av användningen av den fenomenigrafiska ansatsen, vilket innebär att 

det är kvalitativa intervjuer om respondenternas uppfattning av ett begränsat fenomen som 

undersöks. Den andra främsta anledningen till att utesluta observation var tidsaspekten, 

eftersom observationer skulle inneburit studier i en tidsperiod då förskolor bedriver 

inskolningar mer fokuserat. Detta sker främst i början av höst- och vårtermin.  

 

 

3.2.1 Intervju 
Starrin och Renck (1996) samt Bryman (2011) beskriver kvalitativ intervju som en metod för 

att bättre kunna förstå, upptäcka och ta reda på betydelse, mening eller egenskaper hos det 

som undersöks. Ahrne och Svensson (2011) förklarar att valet av kvalitativ intervju grundar 

sig i uppfattningen att det är genom tal och skapande av texter som erfarenheter, kunskaper, 

känslor och uppfattningar förmedlas. Studien använder sig utav kvalitativ intervju på grund av 

att det är förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter som utgör ett lämpligt underlag för att 

kunna besvara studiens forskningsfrågor. 

 

Studien använder sig utav semi-strukturerade intervjuer som enligt Denscombe (2000) 

innebär att intervjuaren använder sig utav en färdig lista med teman om det specifika 
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fenomenet som ska behandlas, men att en sådan lista är flexibel när det gäller dess 

följdordning av ämnen och frågor till respondenterna. Denscombe (2000) påtalar att vid semi-

strukturerade intervjuer är svaren ”öppna”, vilket innebär att det är upp till respondenterna att 

utveckla sina synpunkter samtidigt när intervjuaren ger goda möjligheter och utrymme för 

respondenten att tala utförligt om valda ämnen. Den största skillnaden mellan strukturerade, 

semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer är hur långt och på vilket sätt som 

intervjuaren låter respondenterna utveckla sina svar, samt i hur hög grad intervjuaren 

bestämmer över svarens karaktär (a.a.). 

 

Ahrne och Svensson (2011) och Denscombe (2000) skriver om kvalitativa intervjuns styrka i 

att forskaren har möjlighet att under samtalets gång hitta nya angreppssätt, ta upp nya ämnen 

och ställa nya frågor som inte var tänkt att ställas från början. Enligt Starrin och Renck (1996) 

kräver de flesta former av kvalitativa intervjuer en intervjuguide som endast ska vara en 

utgångspunkt under intervjun. I aktuell studie har intervjuguide utvecklats och används flitigt 

(Se Bilaga 1 för intervjuguide). Detta har dock inte på något sätt förhindrat att under 

intervjuer kunna ställa följdfrågor som inte hade räknats med under planeringsfasen. 

 

Ahrne och Svensson (2011) påpekar en svaghet med intervjuer att det aldrig fullt är garanterat 

att respondenterna menar det som forskaren senare tolkar. Då blir det betydelsefullt med 

följdfrågor för att forskaren ska kunna ha en så korrekt uppfattning som möjligt. Enligt Starrin 

och Renck (1996) är en negativ aspekt med kvalitativa intervjuer att respondenterna kan 

känna behovet att ge de svaren som de tror att intervjuaren letar efter. Detta kan även hända 

när intervjuaren använder sig utav en intervjuguide med öppna frågor. Med detta i åtanke 

betonar Starrin och Renck (1996) uppmärksamhet hos intervjuaren samt att intervjuaren 

uppmuntrar respondenten under intervju till att svara i enighet med sina egna erfarenheter och 

uppfattningar. Som tidigare beskrivet i litteraturgenomgången, finns det inget entydigt ”rätt” 

och ”fel” när det gäller inskolning, utan förskolor har uppgiften att själva avgöra hur 

inskolningen ska genomföras, med tanke på verksamhet, barn och vårdnadshavarna. Detta 

tankesätt kring en avsaknad om ”det rätta svaret” har förmedlats till respondenterna genom en 

tydlig kommunikation för att minimera stressen och oron kring att kunna svara fel.  

 

3.2.2 Gruppintervju 
Studien använder sig utav tre enskilda intervjuer samt en gruppintervju. Avgörande faktor för 

att välja en gruppintervju var respondenternas eget önskemål, samt det faktum att de 

intervjuade respondenterna arbetar på en förskoleavdelning där enbart barn i behov av särskilt 

stöd vistas, och därmed är det ännu mer viktigt att få fram så utförliga svar om avdelningens 

arbetssätt som möjligt. Bryman (2011) skiljer gruppintervjuer från fokusgruppsintervjuer 

enligt tre huvudkriterier. För det första brukar gruppintervjuer ha betoning på visst 

temaområde, samtidigt när fokusgruppsintervjuer kan täcka många olika frågeställningar. För 

det andra kan gruppintervjuer väljas för att kunna spara på resurser som tid och pengar, 

genom att intervjua flera personer samtidigt. Detta ligger inte som syfte med fokusgrupper. 

För det tredje är forskaren alltid intresserad att se hur individer i gruppen samspelar samt 

reagerar på varandras utsagor. I studien är inte samspelet mellan gruppmedlemmar i fokus, 

utan den information som respondenterna ger uttryck till. Utifrån detta blir det tydligt att 

studien inte använder sig utav fokusgruppsintervjuer, utan gruppintervjuer där gruppen består 

av två respondenter.  

 

Denscombe (2000) påpekar deltagarnas möjlighet att bemöta och utveckla varandras 

synpunkter som en av de starka sidorna hos gruppintervjuer. Samtidigt som kontrast till detta 

är en av de svagaste sidorna hos gruppintervjuer risken att tystare människor och deras 
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synpunkter kan övertonas av de mer pratglada, och därmed får intervjuaren mindre 

information från den tystare deltagare än vad det skulle ha varit möjlig under en personlig 

intervju. I den genomförda gruppintervjun var samtalsklimatet tillåtande gentemot både 

respondenterna. Faktumet att det var enbart två respondenter som deltog i gruppintervjun 

medförde att båda respondenterna fick komma till tals och fördjupa varandras intervjusvar. I 

gruppintervjuer är det väsentligt enligt Denscombe (2000) samt Bryman (2011) att komma 

ihåg att intervjusvaren inte ska komma i tur och ordning, utan istället som en interaktion och 

diskussion mellan respondenterna. Under en gruppintervju blir det naturligt att respondenterna 

påverkas av varandras svar. Ett sätt att motverka denna beroendeställning av respondenterna 

till varandra är att intervjuaren inte enbart blir tillfredställd med att respondenterna stämmer 

överens samt att de är eniga i alla frågor (a.a.). En viktig aspekt inom fenomenografi är att leta 

efter och identifiera kvalitativa skillnader i respondenternas utsagor. Med denna aspekt i 

åtanke handlade följdfrågor under gruppintervjun bland annat även om att få fram 

respondenternas skilda åsikter kring studiens forskningsfrågor. Detta blev särskilt 

betydesefullt när respondenternas svar överensstämde under intervjusituationen. 

 

 

3.3 Urval 

Med hjälp av information på kommunens hemsida och genom kontakten med olika rektorer i 

kommunen sorterades ut och handplockades förskolor där antalet av barn i behov av särskilt 

stöd är större än på andra lokala förskolor. Avgränsningar för studien innefattade främst alla 

förskolor i kommunen som inte har ett specifikt program, arbetssätt eller personal när det 

gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. En förskola utan ett större antal av barn i 

behov av särskilt stöd ingår i studien främst för att kunna ta del av erfarenheter och 

synpunkter av personal som inte jobbar med diagnostiserade barn i behov av särskilt stöd 

dagligen, men har däremot erfarenhet från tidigare.  

 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) är det forskningsfrågan som avgör vilka personer som 

väljs ut för att intervjuas. Eftersom studiens forskningsfrågor handlar om kunskapen och 

erfarenheter kring inskolning av barn i behov av särskilt stöd, blev ett av avgörande kriterier 

för urval att respondenterna kan förmedla eftersökta kunskaper i temat. På grund av att 

forskningsfrågor innehåller även frågan kring förskollärarnas egen kompetens, blev det andra 

huvudkriteriet för urval att samtliga respondenterna ska ha en avslutad förskollärarutbildning. 

 

Enligt Alexandersson (1994) ska urvalsgruppen i fenomenografiska studier representera en 

variation av de individer som behövs för att få fram en tydlig variation i respondenternas 

utsagor. Utifrån detta blev en ytterligare kriterie i urvalet grundad på vilka barngrupper 

förskollärarna jobbar i. Detta för att bättre kunna se kvalitativa skillnader i förskollärarnas 

resonemang. Urval av förskolor, och därefter förskollärare, gjordes genom telefonsamtal och 

e-postmeddelanden med rektorer. En direktkontakt i form av samtal med yrkesverksamma 

förskollärare togs med presumtiva respondenter på förskolor i den aktuella kommunen. Alla 

tre förskolor återfinns i en och samma kommun i Västra Götaland. Ahrne och Svensson 

(2011) hävdar att det är sällan det räcker med enbart en eller två respondenter för att då kan 

möjligheten vara stor att insamlat material är beroende av enskilda personers väldigt 

personliga uppfattningar. I urvalet av respondenter har fem stycken förskollärare valts ut, där 

samtliga har kunskaper och erfarenheter från att ha genomfört inskolning av barn i behov av 

särskilt stöd (se Tabell 1). 
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Tabell 1 – Översikt av respondenterna 

 
 

Förskola 
 

Typ av intervju 
 

Namn 
 

Examinerades 

Storken Enskilt Amanda 1991 

Storken Enskilt Berit 1979 

Svanen Enskilt Camilla 2004 

Ugglan Grupp Diana 2005 

Ugglan Grupp Elin 1977 

 

Amanda och Berit från förskolan Storken 

Den första utvalda förskolan kommer att kallas för Storken i den aktuella studien. Från denna 

förskola intervjuades två förskollärare som arbetar på olika avdelningar och kommer 

benämnas som respondenterna Amanda och Berit. Amanda och Berit intervjuades enskilt och 

förskolan Storken använder sig utav tredagars föräldraaktiv inskolningsmodell. Amanda 

examinerades som förskollärare 1991 och har sedan dess arbetat i flera olika kommuner som 

förskollärare. Berit examinerades 1979 och har sedan dess jobbat både inom förskolan och 

även en längre period inom förskoleklass. Varken Amanda eller Berit har diagnostiserade 

barn i behov av särskilt stöd i deras avdelning, men båda har däremot tidigare erfarenheter 

med arbetet att skola in barn i behov av särskilt stöd. 

 

Camilla från förskolan Svanen 

Den andra utvalda förskolan kommer att kallas för Svanen. Från denna förskola intervjuades 

en förskollärare – vidare benämnd som respondenten Camilla. Camilla examinerades som 

förskollärare 2004 och har sedan dess arbetat på två olika förskolor. Camilla hör till 

arbetslaget som arbetar i en integrerad barngrupp och har nyligen skolat in ett barn med 

tidigare definierad behov av särskilt stöd. Camillas avdelning använder sig utav den 

traditionella inskolningsmetoden och arbetar på ett integrerat sätt med barn i behov av särskilt 

stöd. 

 

Diana och Elin från förskolan Ugglan 

Den tredje utvalda förskolan kommer att kallas för Ugglan och denna förskola har en utsedd 

avdelning där enbart barn med kommunikationssvårigheter samt diagnos inom autismspektum 

vistas. I denna avdelning skolas barn in vanligtvis när barnen är tre till fem år gamla, till 

motsatsen av andra avdelningar i andra förskolor i Sverige, där barnen är oftast ett till två år 

gamla vid inskolningen. Från förskolan Ugglan intervjuades två förskollärare i en 

gruppintervju – vidare benämnd som respondenten Diana och Elin. Diana examinerades som 

förskollärare 2005 och har sedan dess arbetat på samma avdelning i förskolan Ugglan. Elin 

examinerades 1977 och har sedan dess arbetat som förskollärare i olika förskolor samt drivit 

en öppen verksamhet för barn vems vårdnadshavare inte har kunnat få förskoleplats till deras 

barn på grund av olika anledningar.  
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3.4 Genomförande 

Studiens datainsamling började med inledande kontakt med rektorer för olika förskolor i en 

och samma kommun. Efter rektorernas samtycke till medarbete i studien kontaktades samtliga 

respondenter genom telefonsamtal för att bestämma en lämplig tid för intervjun.  

 

Samtliga intervjuer utgick från en gemensam intervjuguide (se Bilaga 1). Intervjuguiden 

skapades utifrån studiens tre forskningsfrågor och har anpassats under varje enskild intervju 

med utgångspunkt i respondenternas utsagor, kunskapsbakgrund och erfarenheter, samt 

förskolornas arbetssätt. Samtliga intervjuer inleddes med frågor kring respondenternas 

kompetens och syn på begreppet barn i behov av särskilt stöd. Därefter fokuserades det på tre 

huvudområden för intervjuer: arbetssätt och organisation, trygghet samt förskollärarnas 

kompetens. Samtliga intervjuer avslutades med frågor kring vad respondenterna själva vill 

förmedla vidare till andra yrkesverksamma pedagoger och lärarstudenter kring inskolning av 

barn i behov av särskilt stöd. 

 

Intervjuerna genomfördes på en ostörd plats på respondenternas egna förskolor. Samtliga 

intervjuer spelades in med hjälp av surfplatta och appen iRig Recorder.
1
 Enligt Ahrne och 

Svensson (2011) är det en bra idé att under intervjun skriva ner anteckningar och stödord i fall 

den tekniska utrustningen på grund av någon anledning slutar att fungera. Med tanke på detta 

skrevs det ner en del anteckningar under själva intervjun som stöd för minnet. Under 

gruppintervjun fördes anteckningar ännu mer noggrant för att i senare skede bättre kunna 

urskilja vilken respondent som sade vad. Enskilda intervjuer med förskollärare var beräknad 

att ta 20-30 minuter och tog i verkligheten ungefär 20 minuter var. Gruppintervjun var 

planerad att ta 30-40 minuter, och i verkligheten tog det ungefär 50 minuter att genomföra. 

Anledningen till detta var mängden av information som respondenterna ville och kunde dela 

med sig. 

 

 

3.4.1 Analysförfarande 
Studiens analysförfarande har sin utgångspunkt i den fenomenografiska metodansatsen där 

fyra faser används för analys och bearbetning av data (Alexandersson, 1994). 

 

Den första fasen handlar om att bekanta sig med insamlad data och skapa ett helhetsintryck 

(Alexandersson, 1994). Analysarbetet började med transkribering av hela intervjusvaren från 

ljudfiler, vilket resulterade i 18 sidor av transkriberat material. Först efter detta skapades det 

ett helhetsintryck av samtliga intervjusvar, genom att transkriberade intervjuer lästes ett flertal 

gånger. Därefter började arbetet med att markera meningsbärande svar som handlade om 

arbetssätt med en färg, trygghet med annan färg samt information om specifikt arbete med 

barn i behov av särskilt stöd med en tredje färg. Svaren som överlappade markerades med 

kombination av färgerna avsedd för temana. Dessa tre teman är i direkt relation till studiens 

forskningsfrågor.  

 

Under den andra fasen identifieras likheter och skillnader i respondenternas utsagor 

(Alexandersson, 1994). Likheter och skillnader mellan respondenternas utsagor identifierades 

genom att skriva fram huvudpunkter och karakteristiska drag i varje enskilt intervju. Till 

exempel handlade en av huvudpunkter om stödinsatser i förskolan för barn i behov av särskilt 

stöd. Tre olika respondenterna utrryckte olika stödinsatser som alla skrevs upp. Därefter 

                                                 
1
 http://www.ikmultimedia.com/products/irigmiccast/index.php?pp=irigmiccast-app 
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skrevs alla de huvudpunkterna tydligt i en textfil, och liknande huvudpunkter grupperades 

genom att skriva efter vilka respondenter som uttryckte detta. Till exempel två av 

respondenterna gav uttryck till samma stödinsatser, samtidigt när tredje respondent uttryckte 

ytterligare flera stödinsatser i förskolan för barn i behov av särskilt stöd. Efter detta lästes 

transkriberingar ytterligare ett flertal gånger för att upptäcka andra möjliga tolkningar eller 

huvuddrag som har en betydlig relation till helheten av intervjusvaren.  

 

I den tredje fasen kategoriseras uppfattningar i beskrivningskategorier (Alexandersson, 1994). 

Beskrivningskategorier används i fenomenografin för att sammanföra och kategorisera 

kvalitativt skilda uppfattningar som respondenterna har av det fenomenet som undersöks 

(Uljens, 1989). Efter att olika tolkningar och huvudpunkterna från varje intervju hade 

grupperats, analyserades deras relation till varandra. Utifrån denna analys blev fem olika 

kategorier av grupperingar av huvudpunkter tydliga. De fem kategorier är resultatens 

beskrivningskategorier och stämmer delvis överens med studiens forskningsfrågor. 

 

Under den sista och fjärde fasen analyseras systematiskt hur uppfattningarna förhåller sig till 

varandra och därmed skapas det utfallsrum, vilket i sin tur är huvudresultatet i studien 

(Alexandersson, 1994). Varje beskrivningskategori i studien har analyserats enskilt och 

därigenom har utfallsrummets struktur blivit tydlig. Vissa av beskrivningskategorier har även 

underkategorier som tydligt kom fram under analysförfarandets gång (se Tabell 2). Studiens 

utfallsrum, som är studiens resultat, presenteras i en hierarkisk ordning i form av fem 

beskrivningskategorier, varav tre har underkategorier. 

 

 

Tabell 2 – Utfallsrummets struktur 

 

 
 

 

Studiens utfallsrum består av fem beskrivningskategorier, varav tre har underkategorier. Den 

första kategorin heter Pedagogiskt förhållningssätt och människosyn. Under denna kategori 

tillhör respondenternas svar som handlar om grundläggande barnsyn samt pedagogisk 

grundsyn kring barn i behov av särskilt stöd. Under denna kategori ryms även det 

pedagogiska förhållningssätt som respondenterna uttrycker genom beskrivningar av hur 

arbetet kring inskolning av barn i behov av särskilt stöd organiseras. Under denna 

beskrivningskategori tillhör även det inskolade barnets samspel med den befintliga 

barngruppen.  

 



21 

 

Andra beskrivningskategorin som identifierades utifrån respondenternas svar är Samarbete 

och flexibilitet. Under denna kategori tillhör respondenternas utsagor som handlar om 

samarbete inom arbetslaget, med stödinsatser och med familjen. Där tillhör även 

beskrivningar kring anpassning av förskolans verksamhet, med utgångspunkt i flexibiliteten, 

som visar tydligt på hur arbetet med inskolning av barn i behov av särskilt stöd går till på ett 

praktiskt sätt.  

 

Den tredje beskrivningskategori som identifierades heter Trygghet i förskolan. Under denna 

kategori ryms respondenternas beskrivning av trygghet som fenomen, samt barnets trygghet i 

relation till förskolans miljö. Denna kategori innefattar även respondenternas arbetssätt för att 

barnet ska kunna hitta trygghet, samt beskrivningar om arbetet med familjens trygghet.  

 

Den fjärde beskrivningskategori heter Teoretisk kompetens som utgångspunkt och innefattar 

respondenternas beskrivningar om den teoretiska kompetensen och erfarenheter som behövs 

för att skola in ett barn i behov av särskilt stöd.  

 

Den femte beskrivningskategori som identifierades heter Kompetensbehov i situationen. 

Under denna kategori har samlats respondenternas svar om vilken kompetens som behövs i 

själva inskolningssituationen och det pedagogiska arbetet därefter. Denna 

beskrivningskategori innefattar även respondenternas praktiska tips på hur de själva tar reda 

på den information och skaffar sig den kompetens de anser behövs för att skola in barn i 

behov av särskilt stöd. 

 

 

3.5 Tillförlitlighet och validitet 

Enligt Denscombe (2000) samt Bryman (2011) är den klassiska tolkningen om tillförlitlighet 

huruvida andra forskare kan uppnå samma resultat med liknande metoder som anges i studien. 

Eftersom denna tolkning tillämpar sig mer till kvantitativa studier med mätbara resultat, blir 

tillförlitlighetens fråga istället om en annan forskare skulle genomföra undersökningen, skulle 

hen komma fram till samma resultat och dra samma slutsatser. Enligt Denscombe (2000) går 

inte denna fråga att besvara på ett absolut sätt vid kvalitativa studier, men däremot kan det 

delvis besvaras utifrån olika redogörelser i studien. Detta innebär att studien ska tydligt 

återspegla och redogöra för studiens mål, använd teori, procedurer och genomförandet, samt 

bakgrunden till olika beslut som fattats under undersökningens gång. Aktuell studie utgår från 

den fenomenografiska metodansatsen. Detta innebär att alla steg och beslut som har tagits 

under studiens gång finns återkopplade och tydligt redovisade i själva studien. 

 

Denscombe (2000) beskriver svårigheten med att uppnå objektivitet i intervjustudier genom 

intervjuarens och kontextens inverkan. Den empiri som samlas in genom intervjusvaren är i 

viss mån unik med tanke på att det är specifika individer som deltar och ingår i en specifik 

kontext. Denna åtanke har funnits med under analysförfarandet samt de avgörande 

kontexterna finns förklarad i studiens metoddel i den mån det är möjlig. 

 

Kvalitativa studiers validitet handlar i första hand om huruvida studiens valda metod har 

undersökt det som skulle undersökas (Denscombe, 2000; Uljens 1989). Intervjuguide 

tillsammans med intervjufrågor till aktuell studie är starkt förankrad i studiens syfte och 

forskningsfrågor. För att öka validiteten har respondenterna fått ta del av informationen om 

indelningen av intervjun i tre stora delar som skapades enligt studiens tre forskningsfrågor 
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som handlar om arbetssätt, trygghet och kompetens. Denna information förtydligas i början av 

intervjun. 

 

Ett sätt att förklara studiens validitet enligt Denscombe (2000)  är att svara till frågor om 

huruvida forskarens egna jag och egna inflytande har erkänts och visats i studien. Ett 

ytterligare sätt är att besvara frågan om huruvida de eventuella alternativa förklaringarna till 

resultaten har undersökts. Det sista innebär att forskaren ska kunna visa att hen inte har fallit 

för och valt den första fungerande förklaringen till respondenternas utsagor, utan har tagit stöd 

av olika teorier samt reflekterar kring bakgrunden till utsagor utifrån olika synvinklar (a.a.). I 

analysförfarande av aktuell studie lästes alla intervjuer ett flertal gånger för att bland annat 

kunna förstå transkribering utifrån det flertal synvinklar som finns presenterad i 

litteraturgenomgången.  

 

Denscombe (2000) förklarar begreppet extern validitet vilket innebär att svara till frågan 

huruvida resultaten och slutsatserna överensstämmer med redan existerande information inom 

det valda området. Det innebär att resultaten och slutsatsen ska vara möjlig att till viss nivå 

kunna överföras till andra liknande situationer som är jämförbara. I studiens diskussion 

presenteras huvuddragen av resultatet i relation till den tidigare presenterade litteraturen. Det 

finns en tydlig jämförelse med tidigare forskning och studiens resultat. 

 

Validitet inom fenomenografin handlar om huruvida resultatens beskrivningskategorier 

motsvarar till respondenternas uppfattning och beskrivningar av det valda fenomenet i 

verkligheten (Alexandersson, 1994; Uljens, 1989). Med detta menas dilemmat mellan att om 

de beskrivningskategorierna presenterad i studien reflekterar respondenternas verkliga 

uppfattningar eller om de är forskarens egen konstruktion. Enligt Alexandersson (1994) är ett 

sätt att visa på trovärdighet och validitet utifrån presenterad dilemma att använda sig utav 

citat. Larsson (1986) betonar att det inte räcker med enbart ett citat som illustration av 

beskrivningskategorier, utan snarare behövs två olika citat. I aktuell studie finns det flera 

utförliga citat för beskrivningskategorier för att bättre kunna styrka studiens validitet. 

Längden och utförligheten av citaten anses som betydelsefullt för att respondenterna tydligare 

ska kunna komma till tals. Bryman (2011) framhåller användningen av längre citat genom att 

detta ger en bredare insikt i hur respondenterna både uttrycker sig och resonerar kring 

forskningstemat.  

 

Alexandersson (1994) påpekar att studiens ”vad-aspekt” ska vara säkerställd innan det är 

möjligt att gå vidare till studiens ”hur- aspekt”. Med detta menas att studiens validitet kan 

beskrivas genom att säkerställa att alla respondenterna pratar om samma fenomen. I aktuell 

studie innebär det att varje respondent fick möjlighet under intervjun att definiera begrepp 

barn i behov av särskilt stöd, samt beskriva vad trygghet och en lyckad inskolning innebär för 

dem. 

 

 

3.6 Forskningsetik  

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är kraven på informerad samtycke från deltagarna 

grundläggande inom forskningsetiken. Kravet uppfylls i aktuell studie genom att alla 

respondenterna och rektorer till respondenternas förskolor fick ta del av informationen om 

studien och studiens syfte i förhand.  Respondenterna blev även informerad om att deras 

deltagande i studien baseras på fri vilja, samtidigt som de har rätt att avbryta deras medverkan 

på deras egna villkor. I planeringen av studien ingick en ytterligare förskola där enbart barn 
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med omfattande behov av särskilt stöd vistas. Denna förskola tackade dessvärre nej till 

deltagande i studien i ett tidigt skede med svaret att det inte fanns intresset i verksamheten att 

delta i aktuella studien. Vidare frågor, diskussioner eller kommentarer kring förskolans svar 

har inte genomförts. 

 

Det är av väsentligt för forskare att skydda deltagarnas personuppgifter från obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2011). Detta innebär att alla deltagarna ska vara anonyma i studien. Hänsyn 

ska även tas till att alla anteckningarna som förs inte ska kunna ligga som grund för att 

identifiera personer som har medverkat i studien (a.a.). Detta krav på individens anonymitet 

uppfylls i aktuell studie genom att största möjliga hänsyn togs till att avidentifiera deltagarna. 

I resultatet och analysen presenteras de medverkade respondenterna med fiktiva namn. Alla 

uppgifter och information som har samlats in har varken lånats ut eller fallit i händerna på 

obehöriga. Respondenterna fick ta del av informationen hur deras personuppgifter och annan 

information hanteras innan intervjuer genomfördes.  

 

Alla respondenterna blev påminda om deras tystnadsplikt innan intervjun. Detta gjordes 

delvis för att ytterligare styrka att studien inte går ut på att analysera specifika fall kring 

specifika barn, utan istället analysera det organisatoriska arbetssättet, vägar till trygghet samt 

respondenternas syn på deras egen och andras kompetens. Barn i behov av särskilt stöd är 

oftast en liten grupp på förskolan och därmed enklare att identifiera i efterhand. Detta innebär 

att det även är lätt att peka ut de förskollärare som jobbar med dessa barn. I studien är det inte 

given i vilken kommun undersökningen genomfördes. Detta för att det finns få förskolor med 

avsedda avdelningar eller annan avsedd verksamhet för barn i behov av särskilt stöd, och 

dessa kan därmed enkelt identifieras med kunskap om den specifika kommunen.  
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4 Resultat 

Kapitlet är uppdelat i fem beskrivningskategorier (se Tabell 2) som blev tydliga utifrån 

respondenternas utsagor. Dessa fem beskrivningskategorier är Pedagogiskt förhållningssätt 

och människosyn, Samarbete och flexibilitet, Trygghet i förskolan, Teoretisk kompetens som 

utgångspunkt, samt Kompetensbehov i situationen. Studiens beskrivningskategorier motsvarar 

även den aktuella studiens forskningsfrågor, som handlar om vilka uppfattningar av arbetet 

med utformning av inskolningsperioden till barn i behov av särskilt stöd ger förskollärare 

uttryck för; vilka uppfattningar av att skapa trygghet för barn i behov av särskilt stöd under 

inskolningen ger förskollärarna uttryck till; och vilka uppfattningar av kunskap och 

kompetens uttrycker förskollärarna att vara viktiga i arbetet med att skola in barn i behov av 

särskilt stöd. 

 

 

4.1 Pedagogiskt förhållningssätt och människosyn 

I början av intervjun fick varje respondent själva definiera begreppet barn i behov av särskilt 

stöd, och koppla därefter sin definition till det pedagogiska arbetet inom förskolan. Svaret på 

frågan återspeglar respondenternas människosyn som dessutom lägger grunden till bemötande 

av barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet. Inskolning som en process, inom den 

pedagogiska verksamheten, präglas därigenom av pedagogernas människosyn och pedagogisk 

förhållningssätt.  

 

Berit skiljer två olika grupper av barn när hon definierar begreppet barn i behov av särskilt 

stöd. Den ena gruppen har en formell diagnos som följer med barnet till förskolan och den 

andra gruppen avser barn som pedagogerna själva anser att vara i behov av ökat stöd i vissa 

bestämda områden som till exempel utåtagerande beteende. Hon framhåller att även om det är 

viktigt att pedagogerna främst ser på barnets styrkor, blir vissa svagheter alldeles för tydliga. 

Det är då barnet utan en formell diagnos behöver särskilt stöd och stöttning för att hens 

svagare sidor ska förstärkas och utvecklas: 

... men det är ju barn som är i behov och avviker på något sätt... man försöker ju alltid se styrkor 

men vissa gånger är svårigheter väldigt tydliga och då behöver man ju hjälpa och stötta och det är 

de barnen som man känner att behöver extra för att komma vidare och vara mindre svaga i vissa 

områden då... 

Amanda anser att barn i behov av särskilt stöd för henne innebär att barnet har rättigheter till 

en ökad tillsyn och en mer genomtänkt bemötande från pedagoger i arbetslaget. Amanda 

skiljer inte barn med en formell diagnos åt barnen hon och arbetslaget själva anser att vara i 

ett behov för ökat stöd. Camilla, Diana och Elin delar en gemensam syn på barn i behov av 

särskilt stöd. De anser att alla barn de möter i förskolan – och till och med alla vuxna – är i 

behov av någon form av stöd under vissa perioder. För Camilla, Diana och Elin betyder 

diagnos inte att barnet nödvändigtvis är i ett större behov av stöd än vissa barn de möter som 

inte erhåller en formell diagnos. Camilla förklarar däremot även kopplingen mellan barnets 

behov och denna kontext som barnet befinner sig i. Hon påpekar komplexiteten och 

variationen av olika behov av stöd genom ett flertal exempel: 

... och sen själv kan jag säga då att alla barn behöver särskilt stöd på olika sätt... sen är det vissa 

barn man behöver extra resursstid för att uppfylla de behoven som barnen har... sånt kan variera 

mycket. Vissa har en diagnos som man vet kommer ta mer och stöd behövs flera år framöver. En 
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del har kanske en situation hemma som är väldigt jobbigt... det är väldigt beroende på situation och 

hur man ser på det… jag tror ja att alla barn kan behöva eller ha det behovet emellanåt... 

Amanda förklarar i fortsättningsvis den betydelsefulla rollen av pedagogernas människosyn 

för förskolans verksamhet. Hon betonar pedagogernas makt och påverkan på den befintliga 

barngruppen, genom både ord och handling: 

... spelar inte roll hur mycket personal du har för att bemötande av barnet präglar även andra barn i 

gruppen. Hur vi väljer att prata med varandra. Vi som jobbar här har ju sån makt och vi måste vara 

medvetna om det… 

Camilla från förskolan Svanen betonar däremot empati och vikten av den empatiska 

människosynen i arbetet med att skola in barn i behov av särskilt stöd. Hon förklarar även att 

empati behövs både gentemot barnet såväl som gentemot barnets vårdnadshavare. Camilla 

betonar i hennes svar att ett genomtänkt arbete och bemötande är avgörande för att barn i 

behov av särskilt stöd skulle kunna samspela samt integreras med den befintliga barngruppen:  

... men att ha den utmaningen att tänka om sig lite… även att tänka in sig i förälders situation. En 

åtanke hela tiden ju. Att arbeta in barn så att det blir en bra situation i hela gruppen... att barnet blir 

accepterat av andra i gruppen och inte ses som att det är något... att jobba helt enkelt med 

integrationen i gruppen och vara social med andra... 

Vikten att barnet som skolas in ska ha möjlighet att integreras och bli accepterad i den 

befintliga barngruppen belyser även Amanda och Berit från förskolan Storken. Berit betonar 

gruppens betydelse utifrån trygghetssynpunkt, genom att berätta att barnet visar sig vara trygg 

enligt henne ”när barnet vågar vara sig själv” i förskolan med andra barn. Amanda förklarar 

betydelsen av att kunna passa in och betydelsen av pedagogernas förhållningssätt kring 

barnets situation. Amanda betonar vikten av inskolningstiden och påpekar faror i att barnet 

hamnar i utanförskap. Hon diskuterar kring hur till exempel utåtagerande barn kan stöttas med 

pedagogernas medvetna arbetssätt. Amanda betonar pedagogernas skyldighet att anpassa 

verksamheten för alla barn genom att skapa möjligheter för en lyckad inskolning av barn i 

behov av särskilt stöd: 

... början är ju så otroligt viktigt... det är svårt om status blir låg... det är det sköraste som finns att 

andra barn märker av – och det gör de ju... men så är det med väldigt utåtagerande barn... då vet 

man med en gång att det funkar inte. Och att få över huvud taget en chans att vara med... det 

jobbar vi med... barnet måste kunna vara med och vi har en skyldighet att anpassa verksamhet så 

att barnet kan komma in... [...] ... och sen har man diskussioner om regler som man har på 

förskolan... alla barn fixar inte det och vi kan inte kräva samma saker från alla barn... för att varför 

måste alla sitta stilla i en fin rund cirkel och stirra på fröken? Då delar vi upp barn i grupper ju 

istället... och det accepterar nästan alltid de barnen som inte har behov då... man kan inte och vi 

ska inte kräva samma saker men vi kan göra det på ett smart sätt så att om man har ett barn som 

inte kan sitta stilla kan den gå och hämta salt tre gånger... och mjölk femton gånger... och då kan ju 

barnet klara av att vara med... 

Diana och Elin från förskolan Ugglan beskriver situationen i deras grupp på ett annorlunda 

sätt. Både Diana och Elin är eniga över att barn som vistas i deras verksamhet är mycket 

mindre beroende av den befintliga barngruppen. Elin anser som en anledning till detta att barn 

som vistas på deras avdelning har kommunikationssvårigheter, i form av till exempel 

svårigheter med samspel med andra människor, eller en diagnos inom autismspektrumet. 

Därigenom är barnen oftast mycket mer intresserade i den befintliga miljön än av individer 

runtomkring. Hon förklarar att minskad betydelse av samspel med andra människor bidrar till 

ett minskat prioritering kring arbetet med att få barn passa in i den befintliga barngruppen. 
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Diana anser att detta är den största skillnaden i deras arbetssätt jämfört med till exempel en 

integrerad förskoleavdelning. 

 

 

4.2 Samarbete och flexibilitet 

När det gäller forskningsfrågan om vilka uppfattningar av arbetet med utformning av 

inskolningsperioden till barn i behov av särskilt stöd ger förskollärare uttryck för, präglade 

samarbete och flexibilitet samtliga respondtenternas svar. Beskrivningskategorin Samarbete 

och flexibilitet är uppdelad i tre olika underkategorier som respondenterna gav uttryck till. 

Alla underkategorier går delvis i varandra och överlappar i flera olika punkter, men kan ändå 

urskiljas från varandra. De tre olika underkategorier behandlar respektive styrka i arbetslaget, 

styrka i stödinsatser samt flexibilitet av personal och anpassning av förskolans pedagogiska 

verksamhet. 

 

 

4.2.1 Styrka i arbetslaget 
Amanda och Berit från förskolan Storken betonar samarbetet inom arbetslaget. Amanda 

förklarar även att styrkan i att arbetslaget är främst för henne att arbetslaget består av olika 

individer som bildar en dynamik där varje individ har sina styrkor och svagheter, som kan 

komplettera varandra. Både Amanda och Berit upplever diskussionen i arbetslaget och arbetet 

mot ett gemensamt mål som en central del av den dagliga verksamheten, oavsätt när det gäller 

barn i behov av särskilt stöd eller inte. Amanda anser att i fall samarbetet i arbetslaget skulle 

fungera mindre bra och när organisatoriska svårigheter uppstår, ska den enskilde pedagogen 

ändå göra det bästa hen kan: 

Det är viktigt att man har diskussion i arbetslaget. Det är jätteviktigt... att man är mot samma mål... 

ja menar vi är alla olika och det måste man va... men ska man organisera om ska alla vara med på 

tåget... beror ju vad det är för barn. Man kan tycka olika och sen kan man va arg efteråt på 

varandra... utanför barngruppen och så fort med en gång. Det är en kraft och dynamik i arbetslaget 

och funkar inte det där då är det ännu svårare att bemöta de där barnen med extra behov...  

Elin och Diana från förskolan Ugglan framhäver att individer i arbetslaget ska kunna 

samarbeta och även kunna misslyckas. Elin berättar om ett exempel där arbetet i avdelningen 

vissa gånger kan kännas tyngre än i andra avdelningar där barn utan behov av särskilt stöd 

vistas. Det är då medarbetare i arbetslaget behöver kunna fråga om hjälp, och därefter bli 

avlöst av en kollega. Hon anser att vissa skillnader kan förekomma i arbetet i en avdelning där 

enbart barn i behov av särskilt stöd vistas: 

Jo, men flexibel ska man va... och ha lätt för samarbete... och här hos oss ska man ju kunna 

misslyckas! Utan att är det tunga bitar med vissa barn då är det okej att visa att man behöver 

hjälp... liksom byta eller nåt... att man kar kört fast och vill bli avlöst... det måste man kunna fråga 

här... och lugnt och inte hetsa upp sig... mer här kanske men också ju på vanlig avdelning... för att 

när jag började jobba här fick man ta emot saker som man inte fick i en vanlig barngrupp... man 

kunde bli nypen... man kunde bli spottad i ansiktet och såna saker... och att man får lära sig här 

att... ah, att här om man blir arg eller nåt då kan det ju bli jätteroligt istället... 

Både Amanda och Berit samt Diana och Elin upplever individuella skillnader och ett effektivt 

samarbete i arbetslaget som en viktig del av sitt arbete. Diana ansåg även att arbetslaget ska 

dela upp arbetsuppgifter när det gäller att organisera arbetet praktiskt och införskaffa sig ny 

kunskap om det senaste i pedagogisk forskning. 
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4.2.2 Styrka i stödinsatser 
Amanda från Storkens förskola och Camilla från Svanens förskola belyser styrkan i de 

befintliga stödinsatser som finns antingen i enheten eller i kommunen. Amanda berättar om 

ett exempel av stödinsatser som finns på förskolan i form av specialpedagogen som är 

kopplad till en specifik enhet. Både Amanda och Camilla benämner den befintliga 

stödinsatser i form av elevhälsan. Camilla nämner även möjligheten att kontakta elevhälsan 

för generell hjälp, för att på detta sätt hålla identiteten av barnet i frågan anonymt. Camilla 

nämner både habilitering och logoped i hennes svar, samt förklarar att stödinsatser varierar 

mellan olika inskolningar. Denna variation beror på att förskolan ska använda sig av alla 

stödinsatser som behövs för att skapa förutsättningar för en bra start för varje enskilt barn. 

Hon betonar och förklarar rektorns hjälp och roll i arbetet med att skola in barn i behov av 

särskilt stöd: 

Det ser ju lite annorlunda ut om man jämför med vanlig inskolning. Om man vet innan alltså. 

Mycket... ofta kan ju vara att man kanske har en diagnos innan... och då är det ju kontakt med 

föräldrar innan och rektor är ju med... de har ju samtal med rektor och sen med oss... sen har vi ju 

elevhälsan som vi har kontakt med även innan... i vissa fall har vi också haft kontakt med 

habilitering och logoped... alla instanser liksom för att skapa en bra start... sen vet man ju inte 

alltid hur det blir när de väl kommer hit men då har man skapat de bästa förutsättningarna i alla 

fall... och skillnader från att veta innan och att veta efter är ju att där har du ju att du skapar så 

mycket kunskap du kan innan... [...] ... men även de fall tar vi kontakt med elevhälsan ganska 

omgående och bara för att diskutera utan att nämna något barn så kan man ju göra utan 

medgivande av föräldern... så man kan diskutera rent allmänt... och det gör man ju ganska snabbt 

för att veta vad det är vi ska lägga fokus på... 

Även Diana och Elin från förskolan Ugglan beskriver stödinsatser för barn i deras avdelning 

samt påpekar att varje barn på avdelningen har ett stort nätverk. Detta nätverk består av olika 

stödinsatser, samt att det kan finnas både pågående utredningar likaväl som redan avslutade 

utredningar där diverse möten hålls. Diana belyser skillnaden mellan en integrerad 

förskoleavdelning och deras avdelning, genom att berätta om rollen som ansvarspedagog. Att 

vara en ansvarspedagog på deras avdelning innebär att denna pedagog är insatt i barnets 

nätverk och går på diverse möten som handlar om barnets hälsa och utveckling: 

Och ansvarsbarn menar vi ju kontakt med föräldrar. Och det nätverket däromkring... då är det ju en 

av oss som är inkopplad där. För att skulle det alla vara inkopplad på alla då blir det väldigt 

mycket… 

Elin berättar därefter om olika exempel på vilka de stödinsatserna kan vara som finns i barnets 

nätverk. Hon ger exempel om bland annat Barn- och ungdomspsykiatrin, olika psykologer, 

talpedagoger och habilitering. Elin berättar om att alla dessa stödinsatser varierar från barn till 

barn, men oftast använder ansvarspedagogen sig utav och har kontakt med minst en psykolog 

och en specialpedagog. 

 

4.2.3 Anpassning och flexibilitet 
Anpassning av verksamhet och pedagogernas flexibilitet betonades under var och en av 

studiens intervjuer. Amanda berättade under hennes intervju om hennes syn på utformning 

genom att ifrågasätta om alla barnen verkligen behöver sitta i en fin cirkel och delta i en 

lärarledd samling. Berit diskuterar anpassning av verksamheten genom att betona betydelsen 

av att arbeta i barnets takt och undvika situationer där man försöker hasta fram barnet i 

onödan. Att utgå från barnet präglar även de andra respondenternas intervjuer genom att 

samtliga använder barnets intressen kring olika aktiviteter eller material som utgångspunkt 

under inskolningen. Dessa intressen kan bland annat handla om att bygga med klossar, 

skapande aktiviteter, djur och musik. Att fokusera på ett specifikt intresseområde kan vissa 
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gånger hjälpa barnet att komma in i verksamheten. Amanda framhåller betydelsen av att se till 

att erbjuda många olika alternativ för barnet att välja emellan, samtidigt när Camilla däremot 

beskriver barnets intresse som utgångspunkt för verksamheten. Camilla betonar användningen 

av barnets intressen som utgångspunkt både under inskolning men även för en större helhet. I 

sitt svar förklarar hon att oavsett om barnet i frågan har behov av särskilt stöd eller inte, 

lägger deras arbetslag alltid stor vikt på att lära känna det nya barnet: 

Det finns väl ingen skillnad då på sitt sätt om man har barn med större behov... vi pratar med 

barnet och då beror ju på hur stor barnet är... men prata med föräldrar och se vad barnet är 

intresserad av och tycker att är roligt och hur gör ni hemma... förut har det varit ju så att första 

dagen gör vi hembesök hos barnet för att de ska träffa oss i deras hemmiljö... så att man gör ju på 

samma sätt alltid och skillnaden blir hur vi får information. Och vi lägger alltid fokus på att lära 

känna barnet så mycket som möjligt...  

Att ta reda på vad barnet är intresserad av på förhand genom en aktiv dialog med 

vårdnadshavare diskuterar även Diana och Elin från förskolan Ugglan. Diana uttrycker detta 

som en del av planeringen inför kommande inskolning, samtidigt när Elin berättar mer 

djupgående exempel på hur det kan gå till rent praktiskt. Hon förklarar att det kan finnas 

speciella intresseområden, såsom att bygga eller skapa. I fall det inte finns specifika 

intresseområden eller om barnet inte är van vid att använda sig utav leksaker, kan 

pedagogerna se till att observera vad barnet riktar intresset mot i miljön och bygga vidare 

därifrån: 

Och kanske att de kommer. För att några gånger kommer barnet för första gången när de övriga är 

ute... för då för att komma in och känna in... och vissa gånger räcker det... de behöver inget mer än 

så... för den som är ansvarig för denna inskolning kanske vet intresseområden... om det är mycket 

med att bygga... [...] ... skapande kan va en grej... och sen har vi de som inte använder några 

leksaker eller inte leker överhuvudtaget... där får man se vad de tittar på och ta det därifrån... och 

kanske det är samling då kan de titta och gå in och om de inte är intresserad så är det inte det det 

första vi kör på då...  

När Berit betonade vikten av att ta inskolningen lugnt och arbeta i barnets takt, anser även 

Amanda från samma förskola att det väsentliga i arbetet med att skola in barn i behov av 

särskilt stöd är att låta processen ta sin tid. Hon uttrycker återigen möjligheten att få stöd och 

hjälp. I hennes svar uttrycker Amanda en inskolning i en vanlig förskola som en process där 

även de andra barnen finns med, samt att verksamheten pågår under hela 

inskolningsprocessen. Amanda påpekar att även om inskolning av barn i behov av särskilt 

stöd inte skiljer sig i flera aspekter blir det än mer viktigt vid en inskolning att pedagogen kan 

behålla lugnet. Hon påminner också att förskolans verksamhet finns igång under inskolningen 

och däremed ska inskolning bli en del av verksamheten, istället för att hamna vid sidan av: 

Ta det lugnt! Ibland så kommer föräldrarna och vill veta på en gång och det är mycket... men ta det 

bara lugnt... ibland reagerar barnen också på föräldrarnas oro så tar det lugnt och se vad du har... se 

vad som händer för att oftast är det inte så hemskt som man tror att det är... första dagarna tror man 

att det är värre än vad det är... och... gå utanför egen bekvämlighet... för det är meningen för ibland 

tror jag att inskolning är den viktigaste tiden man har i förskolan och sen vill vi så gärna att det ska 

vara över att vi ska börja jobba på riktigt men redan där kan man vända och vi ska ju jobba på 

riktigt hela tiden... andra barn är ju med hela tiden... i den processen... ja man får ta det lugnt man 

brukar hitta sin väg och om man inte gör det då får man hjälp... 

Däremot är både barnet och hens ansvarspedagog helt frikopplad från den pågående 

verksamheten på Diana och Elins avdelning. Även om verksamheten finns igång som i 

Amandas exempel, vistas det inskolade barnet aktivt i det, utan barnet och ansvarspedagogen 

får lära känna varandra vid sidan om verksamheten. Diana motiverar denna exkludering med 

att det underlättar för barn att komma in, och samtidigt känna sig trygg, i miljön. Detta 
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arbetssätt medför att det aldrig finns mer än en inskolningsprocess som sker, samtidigt när i 

en integrerad grupp, som till exempel Camilla arbetar i, kan det vara även två eller tre 

inskolningar som sker parallellt. 

 

 

4.3 Trygghet i förskolan 

Denna beskrivningskategori ger svar till forskningsfrågan om vilka uppfattningar av att skapa 

trygghet för barn i behov av särskilt stöd under inskolningen ger förskollärarna uttryck till. 

Samtliga respondenter fick möjlighet att beskriva innebörden av tryggheten i förskolan för 

dem. Frågan upplevdes som komplicerad och samtliga respondenter ansåg att tryggheten är en 

känsla som barnet har, samt att när barnet har blivit trygg på förskolan visar barnet det på ett 

tydligt sätt. Amanda och Berit från förskolan Storken upplever att de vet att barnet har blivit 

trygg i förskolan och uttrycker sin trygghet genom att hen vågar gå ifrån pedagogen och på 

egen hand utforska miljön.  Både Amanda och Berit framhåller att barnet ska vara trygg i 

förskolans miljö för att kunna röra sig fritt och vara sig själv. Berit berättar att barnets 

trygghet visar sig genom att barnet kommer in i förskolan med glädje och kan känna att det 

har hittat sin plats: 

Aa, då menar jag att barnet kommer in i förskolan med glädje... när de vågar röra sig runt utan att 

ha någon i handen ständigt... när de börjar välja själv vad de vill göra... när de uttrycker och visar 

att det känns bra på förskolan... man är med och sjunger och större barn berättar gärna... ja större 

barn först berättar till pedagogen och sen till kompisar... ja, det är då man känner att barnet har 

hittat sin plats och kan känna sig tryggt och våga vara... bara vara sig själv... det är ju väldigt 

väldigt viktigt... 

Camilla från förskolan Svanen berättar om att hon upplever barnen som trygga när de vågar 

vara sig själva och vet att vuxna finns runtomkring för dem. Hon uttrycker betydelsen av att 

trygga barn kan komma till pedagogen och visa sina känslor. Camilla upplever att en del i 

barnets trygghet är att barnet kan lita på personalen genom att känna att pedagogerna är en 

tillräcklig tillfällig ersättning för vårdnadshavare: 

För mig personligen är att ha ett tryggt barn ju att de känner att de kan komma till mig oavsett är 

de arga, trötta, ledsna... att de vet att vi vuxna finns här och det visar ju deras trygghet om de vågar 

visa spela hela känsloregistret... och sen att de inte känner när de har just varit lämnade att det 

behöver vara en mamma eller pappa där utan att vi finns där istället... 

Diana och Elin från förskolan Ugglan ser på tryggheten som en grundläggande faktor för att 

skapa förutsättningar för lärande. Diana resonerar kring hur tryggheten kan ställa krav på 

barnet, som medför att flera situationer i förskolan kan upplevas som svåra och obekväma av 

barnet. Hon påpekar att med en förlorad trygghet och förtroende uppstår det behov att gå 

tillbaka till början för att kunna återskapa dem: 

... och sen är ju tryggheten grundläggande... för att om inte barnet är trygg här då skapar vi ju inga 

förutsättningar för inlärning alls... och har de den då kan man jobba ju vidare med inlärning och 

samspel... men tryggheten kan ställa krav också... på barnet då... [...]... känner de inte tryggheten 

till mig då kanske kravet blir jobbigt... men har de trygghet och kan lita på mig... och alla 

givetvis... då kan man även ge och ta... men har de ingen trygghet skulle det ju vara väldigt svårt 

att jobba vidare... skulle jag känna... då får man nästan börja om att skapa den trygghet och 

förtroende som man har... 

Elin förklarar därefter hur kraven på barnet blir utmaningar istället i samband med barnets 

ökade trygghet. Hon uttrycker att tryggheten innebär att barnet vågar göra det som den inte 
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vågade utföra innan, och därmed utforska förskolans miljö och möten med andra människor 

på ett sätt som den inte vågade tidigare. 

 

 

4.3.1 Barnets trygghet i miljö 
När Berit anser att med tryggheten kommer trivsel och glädje, ger Amanda en mer omfattande 

beskrivning, samt analyserar hennes egen roll som pedagog i relation till barnets trygghet. 

Amanda ger exempel på barnets individuella drag som styr arbetet i förskolan. Hon upplever 

att tryggheten i förskolemiljö har en stor betydelse för barnets trivsel på förskolan, samtidigt 

när barnets trygghet i förskolans miljö har en stor betydelse för Amanda själv: 

... när vi skolar in ett barn är det viktigt att vi inte skolar in att det ska vara trygg med mig som 

person... det är tryggt på förskolan... hur fungerar jag som pedagog med ett litet barn... jag sätter 

inte mig och trycker ett barn mot mig... visst kan man gosa ibland men det är inte det jag är till 

för... jag är för att visa hur man gör här... så att du är ledsen, jag ser dig och att du är ledsen och 

man får va ledsen... och kom du kan sitta på mitt knä och vill du inte då behöver du inte, då pusslar 

vi istället eller leker med bollar... det är trygghet i situationen... det tycker jag är bra när föräldrar 

är här, de ser det samspelet också... och sen en del barn behöver vara nära... men kanske inte nära 

mig... vi hade en nu som undvek mig och då får hon gå till den pedagog hon har själv valt... fast de 

flesta barn har inte behov att göra sig trygg med en person... vi funkar olika bra med olika barn och 

då är det bra om arbetslaget är av olika personer... jag tycker att det är viktigt att man är trygg på 

förskolan i miljön... 

Även Diana och Elin definierar tryggheten i förskolans miljö. Diana och Elin anser att 

tryggheten i miljön innebär att barnet känner sig bekväm med omgivning. Diana anser att en 

tydlig miljö och fasta rutiner är grundläggande för att barn på deras avdelning skulle kunna 

känna sig tryggt. Hon berättar att det är avgörande för barnets trygghet att barnen vet vad som 

förväntas av dem, samt att miljön på förskolan ska återspegla dessa förväntningar.  

 

4.3.2 Familjens trygghet i fokus 
Samtliga respondenterna i studien är eniga om att det är inte enbart det enskilda barnets utan 

snarare hela familjens trygghet som sätts i fokus under inskolning av barn i behov av särskilt 

stöd. Amanda berättar om hennes syn på barnets trygghet och lyckad inskolning genom att 

betona familjens trygghet. Hon påminner om att inskolning är en stor förändring och 

omställning inte enbart för barnet, utan även för barnets vårdnadshavare. Amanda betonar 

faktumet att det kan finnas situationer där pedagogerna kan låta situationen i förskolan se 

bättre ut än vad det är i verkligheten, för att vårdnadshavarna skulle kunna på ett än mer 

tryggare sätt överlämna deras barn till pedagogerna: 

... men det är nog lyckad inskolning att familjen är trygg... med att barnet har det bra här och det 

kan vara ledset ibland men det blir vi alla ibland... man får trygghet i den förskoledelen som är så 

stor del för många föräldrar... och barn! Det är stort sak... man glömmer bort lätt att föräldrar 

lämnar bort det käraste man har... 

När Amanda diskuterar kring vårdnadshavarnas trygghet mer generellt, anser Berit att det kan 

vara ännu mer komplicerat för vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd att kunna 

känna sig bekväm med tanken om att överlämna sitt barn till pedagogerna. Hon berättar att 

det kan försvåra pedagogernas arbete samt förklarar att i liknande situationer är det centralt att 

pedagogerna syns och bekräftar vårdnadshavaren. Berit anser att det är viktigt att 

vårdnadshavare känner att pedagogerna finns tillgängliga och räcker till för att ta hand om 

deras barn. Detta arbetssätt kan då medföra att vårdnadshavaren känner sig mer självsäkra och 

bekväma med att överlämna deras barn till pedagogerna. 
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Både Amanda och Camilla nämner inskolningssamtalet som en viktig del i 

inskolningsprocessens struktur. Camilla berättar om de positiva aspekterna av ett 

uppföljningssamtal efter en inskolning. Hon belyser tre olika betydelsefulla aspekter som 

inskolningssamtalet kan medföra. Den ena är en lättnad till vårdnadshavare som får deras oro 

bekräftad, samt en känsla att någon annan ser deras barns utmaningar. Den andra är 

möjligheten som uppstår med inskolningssamtal att avgöra om problematiken under 

inskolningen är ett nytt fenomen eller någonting som vårdnadshavarna redan från tidigare 

känner. Den tredje aspekten är att vårdnadshavarna kan ha insett problematiken, men har inte 

kunnat acceptera detta ännu: 

... och när det upptäcks i efterhand då är det ju väldigt bra med det uppföljningssamtalet där 

föräldrar... där man kan prata om stöd behövs för särskilt just det tillfället eller är det någonting 

man känner igen hemma och så också... jag har haft tur de gångerna att föräldrarna också är 

medvetna om att det kanske varit vissa svårigheter och de behöver stöttning... att de kan även vara 

tacksamma att det är nån annan som ser deras barns behov... sen kan man ju hamna i ett annat läge 

också där föräldrarna inte ser... de har inte landat i det riktigt själva också som förälder... det tar ju 

också tid och inte alla kanske landar lika snabbt som alla andra... 

När Camilla hävdar att vårdnadshavarna möjligtvis inte har landat i situationen än, diskuterar 

Elin kring samma fenomen med hennes egna ord och refererar till detta som 

vårdnadshavarnas sorgearbete över barnet som inte kom. Med detta menar Elin att 

vårdnadshavaren har vissa förväntningar, drömmar och förståelser hur barnet ska bli. När 

dessa förväntningar inte uppfylls av barnet, behöver vårdnadshavaren bearbeta innebörden till 

att ha ett barn i behov av särskilt stöd. Elin förklarar ingående hur hon anser att denna 

bearbetningsprocess, som hon kallar till sorgearbete, möjligtvis aldrig blir färdig. Samtidigt 

berättar Elin också att sorgearbetens process har flera olika höjdpunkter som hon själv 

benämner som kriser. Elin betonar även att detta stadiet av sorgearbete som vårdnadshavare 

befinner sig i under inskolnings tid är avgörande för hur mycket stöttning vårdnadshavaren 

behöver från pedagogerna: 

... och den här föräldrabiten som vi pratade innan är ju en del av föräldrarnas sorgearbete... det är 

ju väldigt olika långt föräldrar har kommit när barnet kommer hit... och sen är det ju så att 

sorgearbete... den kan ju vara en period och sen är det lite lugnare... och sen kommer det tillbaka 

igen... det hörde vi ju från en föreläsare en gång... som pratade om det här med sorgearbete att... 

just det här... att det barnet som man har väntat... är inte det barnet som man då... väntade på... det 

är ju första krisen och bearbetningen... och det blir igen när till exempel skolan börjar och sen 

jämför man med andra barn... att nu börjar de skolan och nu kan de det och det... och det är inte 

mitt barn... och konfirmationen... och moppe-åldern och myndighetsåldern... och vuxentiden när 

andra bildar familj och så... så att det sorgearbetet blir kanske aldrig färdigt... men det går liksom... 

Även Diana och Elin är eniga under deras intervju att stöd till vårdnadshavare är en del av 

inskolningsprocessen. De framhåller det centrala i att kunna lyssna på vårdnadshavare som 

behöver tid och stöttning.  

 

Camilla belyser en ytterligare aspekt inom trygga familjer, genom att berätta om arbetet med 

vårdnadshavare till andra barn i den integrerade barngruppen. Hon betonar kommunikation 

och information till andra barns vårdnadshavare för att de skulle kunna känna trygghet i att 

överlämna deras barn till pedagogerna på förskolan: 

... man kan få jobba också mycket med andra barns föräldrar som kanske undrar om... får mitt barn 

samma tillsyn... alltså det kan lätt bli såna frågor vid sidan... och vi har här gett väldigt mycket 

information till våra andra föräldrar för att de ska slippa gå och undra hur gör ni här och vad 

händer nu i den här gruppen... 
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Som ovan nämnd är tryggheten i familjen i fokus under inskolning. Utifrån presenterat 

resultat uppfattar fyra av fem respondenter att familjens trygghet ska få ännu mer 

uppmärksamhet när ett barn i behov av särskilt stöd skolas in. 

 

4.4 Teoretisk kompetens som utgångspunkt 

Den tredje forskningsfrågan i studien handlar om vilka uppfattningar av kunskap och 

kompetens uttrycker förskollärarna att vara viktiga i arbetet med att skola in barn i behov av 

särskilt stöd. Flera av respondenternas svar till detta präglas av en syn på tidigare teoretisk 

kompetens i form av förskollärarutbildning och diverse påbyggnadsutbildningar som en 

utgångspunkt för det pedagogiska arbetet med inskolning av barn i behov av särskilt stöd. 

Camilla från förskolan Svanen berättar om hennes syn på kompetens och nämner de teoretiska 

kunskaper som en grund att stå på, men ändå inte som någon form av garanti för ett lyckat 

pedagogiskt arbete. Hon belyser ett ökat kompetensbehov i situationen som kommer 

behandlas mer grundligt i nästa rubrik 4.5. Kompetensbehov i situationen. Camilla resonerar 

kring en integrering av den tidigare teoretiska kunskapen och en kunskap som behöver skaffas 

i situationen: 

Jag tycker att du behöver ha en pedagogisk kunskap om hur barn fungerar. Även om barnet som 

skolas in har inga särskilda behov alltså... sen säger jag inte att det kommer göra det bra ändå men 

det är i alla fall en bra utgångspunkt här... grund att utgå ifrån i alla fall... jag har en kollega nu 

som har läst tre år på distans nu och hon ser ju skillnad ifrån att ha jobbat jättemånga år och nu att 

ha läst och det är ju skillnad... man får med sig mer kunskap om saker... och sen om det nu är en 

diagnos då behöver man ju ytterligare läsa på och ta till sig om diagnosen... vad innebär det och 

sätta sig in väldigt djupt vad det innebär att ha en integrerad grupp på förskolan... ah, då behöver 

man ju den pedagogiska kunskapen plus kunskap om att arbeta integrerat som vi gör här...  

Berit överensstämmer delvis med Camilla och lägger till att hon inte anser att pedagoger kan 

lära sig att skola in barn. Berit påtalar vikten av erfarenheter utan att påstå att erfarenheter 

skulle kunna fungera som en garanti för en lyckad inskolning av barn i behov av särskilt stöd: 

... utbildning ger ju de teoretiska kunskaper... och praktiken ger ju erfarenhet... det första gången 

när man skolar in ett barn blir ju alla osäkra... och jag tror att det gäller också de med praktik och 

erfarenhet som ska skola in ett barn med särskilt behov för första gången då... om man vet i 

förhand då... det finns saker man lär sig med tiden... och jag tror att man ska väl vara sig själv och 

våga säga till sig själv att jag är inte så van med den här situationen... [...] ... jag har lite svårt att tro 

att det bara kan läras att skola in nån. Det hjälper teoretiskt att kunna till exempel 

utvecklingsnivåer... men där tror jag att erfarenheten är som gör och det ger så att man är ju ganska 

säker när man har skolat in en hel del barn... då kan man se att där är en förälder som är ganska 

säker... eller att där är ett barn som inte är det... och hur gör man då... 

Amanda är överens med Camilla och Berit i att det är grundläggande att förstå hur barnet 

fungerar för att kunna skola in et barn, men anser även att kunskapen om hur förskolan 

fungerar är grundläggande. Hon betonar att pedagogerna ska ha insyn till bakgrunden till detta 

arbetssätt som råder i förskolan, för att kunna stå för det inför vårdnadshavare och barnet. 

Amanda påpekar betydelsen av att kunna förstå och utforma den pedagogiska verksamheten 

på ett medvetet sätt, likaväl som att förmedla det vidare till barn och deras vårdnadshavare. 

Amanda framhåller även kompetensen att leka in ett barn för att förebygga och motverka 

utanförskap. Hon ställer sig kritiskt till att förskolor använder sig utav outbildad extra resurs 

för att stötta barn i behov av särskilt stöd: 

... och den med utbildning och kunskap får ta och leka in ett barn då... jag är jätteemot att OH! vi 

har ett barn med särskilda behov och sen sätter vi in en outbildad kille eller tjej... för det är så skört 

hur man leker in ett barn... det låter jätte lätt men det spelar ingen roll för att om du inte kan spela 
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in ett barn som pedagog för att få upp statusen... spelar inte roll hur mycket personal du har för att 

bemötande av barnet präglar även andra barn i gruppen... 

Diana och Elin anser att utbildning om barn i behov av särskilt stöd ska ingå i 

förskollärarutbildning och vara en obligatorisk del av utbildningen. De motiverar detta med 

att antalet av integrerade barngrupper ökar och alla yrkesverksamma förskollärare kommer 

behöva bemöta barn i behov av särskilt stöd någon gång i sitt arbete. 

 

Amanda hävdar i sina intervjusvar att hon känner sig självsäker med den utbildning och 

erfarenhet som hon har att bemöta de barn i behov av särskilt stöd som är utåtagerande. Hon 

upplever att det fattas både teoretisk kompetens och praktisk erfarenhet av att bemöta och 

arbeta med barn som är mycket tysta och inåtvända. Samtliga respondenter känner sig relativt 

självsäkra inför att skola in ett barn i behov av särskilt stöd främst genom att påminna sig 

själv att vara lugnt och utvärdera situationen rätt. Respondenterna är i stora drag 

tillfredsställda med deras teoretiska utbildning. Det är främst Amanda som vill få mer 

kunskap om det pedagogiska arbetet kring barn som är inåtvända, samt Elin som skulle vilja 

utbilda sig till en specialpedagog om hon skulle vara yngre. 

 

 

4.5 Kompetensbehov i situationen 

Camilla berättar om hennes förskollärarutbildning som en bra grund och lägger till att det 

innebär vissa svårigheter att översätta tidigare teoretisk kompetens utan en praktisk situation. 

Hon påtalar även att det är viktigt att ha en aktiv och fungerande dialog med vårdnadshavare 

samt en fördjupning av kunskapen när barnet i behov av särskilt stöd ska skolas in: 

... jag tycker att jag fick en bra grund och det är svårt att säga om jag skulle vilja ha mer i just min 

förskollärarutbildning... det är ju väldigt individanpassat det här... vi hade ju kurser som handlade 

om barn i behov av särskilt stöd men det är ju väldigt svårt att sätta det i praktik innan man faktiskt 

möter det första barnet som behöver det extra. Som tar mer plats... jag tror att mycket handlar om 

dialog och kommunikation och fördjupning när det väl infaller... 

Samtliga respondenter betonar vikten av att kunna bemöta situationen och införskaffa sig ny 

kunskap utifrån vilken specifik situation som inträffar. Samtliga respondenterna är överens 

om att varje inskolning – vare sig barn i behov av särskilt stöd eller inte – är unik och 

individuell. Detta medför enligt respondenterna att även om förberedelserna är betydelsefulla, 

blir även kunskapsbehovet i en aktuell situation tydlig. Berit och Camilla betonar betydelsen 

av att införskaffa sig kunskap om barnets behov eller problematik, samtidigt när det ändå är 

viktigt att kunna komma ihåg att varje barn är unik samt svarar inte nödvändigtvis till den 

beskrivning som kan finnas i litteraturen.  

 

 

4.5.1 Praktiska tips 
Under samtliga intervjuer benämnde respondenterna även hur de tar till sig denna information 

som behövs inför och under inskolning av barn i behov av särskilt stöd. Samtliga 

respondenterna nämnde barnets vårdnadshavare som en av de primära informationskällorna, 

främst på grund av deras kunskap om individuella drag hos sitt barn. Flera av respondenter 

påpekade facklitteraturen som en viktig informationskälla. Samtliga betonade även 

möjligheten att via internet söka information om hur andra förskolor arbetar med integrering 

och barn i behov av särskilt stöd. Diana och Elin påpekade även filmer till exempel via 
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Mediapoolen
2
 som en tillgång till information om arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Diana rekommenderade även att leta efter olika föreläsningar nära hemorten, samtidigt när 

Elin påpekade möjlighet att fråga mer kunniga kollegor och experter inom området. Med detta 

menade Elin att hon har själv varit i situationer där hon handleder andra pedagoger som till 

exempel har ringt till hennes avdelning med olika frågor kring arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Elin belyser en liknande möjlighet att kunna kontakta andra yrkesverksamma 

förskollärare på olika avdelningar som har mer erfarenhet med att skola in och arbeta med 

barn i behov av särskilt stöd. 

 

  

                                                 
2
 http://www.mediapoolen.se/ 
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5 Diskussion 

Kapitlet Diskussion är uppdelad i 6 olika rubriker varav den första behandlar 

metoddiskussion. Resultatdiskussion är därefter uppdelad i sex rubriker: Förskollärarnas 

uppfattning och bemötande av barn i behov av särskilt stöd, Utformning av förskolans 

verksamhet för barn i behov av särskilt stöd, När är barnet och familjen trygg och hur blir de 

det?, Förskollärarnas kompetens roll i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, Avslutande 

diskussion, Implikationer till den pedagogiska verksamheten, samt Vidare forskning. 

 

 

5.1 Metoddiskussion 

Den fenomenografiska ansatsen valdes främst för att arbetets syfte blev redan i tidigt skede att 

fånga förskollärarnas uppfattningar kring fenomenet inskolning av barn i behov av särskilt 

stöd. Fenomenografin har visat sig vara ett utförligt sätt att få fram en variation av 

förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar genom analysen av de genomförda 

intervjuerna. Genom en medveten användning av fenomenografin har studien kunnat besvara 

alla tre forskningsfrågor. 

 

Intervjuguide visade sig att vara mycket mer utförligt än vad som behövdes under själva 

intervjuerna (se Bilaga 1 för intervjuguide). Det skulle ha varit tillräckligt med både ett 

mindre antal frågor, men även mindre utvecklade forskningsfrågor. Detta kom tydligt fram 

genom att intervjuguiden inte följdes noggrant, utan snarare följdes det enbart den grövre 

indelningen av de tre teman tillsammans med introduktionsbiten i början av intervjuguiden. 

Alla intervjufrågor skulle inte heller behövts på grund av att de svar som respondenterna gav 

inte gick att direkt svara till studiens forskningsfrågor med. Detta handlar främst om två 

frågor som var avslutande intervjufrågor (se Bilaga 1 för Intervjuguide). Svar till de två frågor 

fick inte sin plats i arbetet, men var däremot givande och av intresse för intervjuaren. 

 

Eftersom de inspelade intervjuerna transkriberades mycket noggrant, har vissa delar av det 

transkriberade materialet valts att inte presenteras. Detta bortfall beror på att de bortvalda 

delarna inte svarar på studiens syfte och forskningsfrågor, även om de har varit givande för 

intervjuaren för att förstå intervjusvaren i en bredare kontext.  

 

Valet att genomföra tre enskilda och en gruppintervju var inte planerad från början. Bland 

annat blev respondenternas egen önskemål en av avgörande faktor inför valet av 

gruppintervju. I efterhand kan det konstateras att gruppintervju var framgångsrik genom att få 

fram kvalitativt skilda uppfattningar jämfört med andra intervjuer. I fall det skulle ha varit 

enskilt intervju skulle en av respondenterna uteslutits och det skulle ha visat sig tydligt i 

resultatet genom färre utsagor. Under intervjun togs det även hänsyn till att vara uppmärksam 

om och hur respondenterna påverkas av den andras utsagor. Respondenterna fördjupade i och 

lade till relevanta fakta till varandras utsagor under intervjun. En viss påverkan kan ha skett, 

men eftersom respondenterna hör till samma arbetslag från början, kände de till varandras 

synpunkter och erfarenheter till viss mån redan innan intervjun. Det framkom inte från 

respondenternas kroppsspråk och ordval att de skulle ha valt att utesluta vissa synpunkter på 

grund av den andra respondentens närvaro. 
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5.2 Förskollärarnas uppfattningar och bemötande av barn i 
behov av särskilt stöd 

Förskollärarnas bemötande av barn i behov av särskilt stöd lägger grunden för hur 

inskolningen för dessa barn utformas. Utifrån tidigare forskning kan det konstateras att det är 

förskollärarna som konstruerar och definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd i 

enlighet med deras människosyn, pedagogisk kompetens, förväntningar och förståelse av det 

”normala” i relation till förskolans verksamhet (Björck-Åkesson, Eriksson, Granlund, Lillvist 

& Sandberg, 2010; Lutz, 2009; Palla 2011). Med bakgrunden mot resultatet av Björck-

Åkesson m.fl. (2010) studie, blir det tydligt att samtliga respondenter i studien utgår från 

barnperspektivet istället för att utgå från organisationsperspektivet. Utifrån respondenternas 

intervjusvar kan därefter urskiljas tre olika sätt att se på barn i behov av särskilt stöd. 

 

Amandas synsätt handlar mindre om barnet och mer om miljön. Detta synsätt är styrande 

genom alla hennes svar under intervjun. Både Lutz (2009) samt Norling och Sandberg (2009) 

beskriver detta som det nyare synsättet inom pedagogiken som uttrycker sig genom en riktad 

fokus på anpassning av det pedagogiska arbetssättet och förskolemiljön, istället för att 

fokusera på att individen ska anpassa sig till den rådande miljön. Amandas förhållningssätt 

syns även senare i hennes resonemang kring barnets trygghet där fokus ska ligga på att barnet 

ska vara trygg i miljön, istället för att utveckla trygghet i första hand till pedagogen. Camilla, 

Diana och Elin uttryckte säremot en bredare syn i vilket alla individer i en viss kontext och 

tidpunkt är i behov av mer eller mindre omfattande stöd. Detta överensstämmer med resultatet 

av Björck-Åkesson m.fl. (2010) studie, där en stor del av respondenterna delade en likartad 

syn på begreppet barn i behov av särskilt stöd. Berits synsätt kan bäst beskrivas genom ett 

försök att främst fokusera på barnets starka sidor men inte ignorera de svagare sidorna. Även 

Berit uttrycker barnperspektivet genom att utgå från individen. Samtliga respondenter gav en 

uttryck genom deras förklaringar att begreppet barn i behov av särskilt stöd kan ha en viss 

negativ betoning, och försökte förklara begreppet utifrån så positiv aspekt som möjligt. Som 

till exempel att betrakta alla barn i behov av någon form av stöd för att undvika en gruppering 

av barnen och därigenom en utpekande av det ”avvikande” barnet. 

 

Amanda, Berit och Camilla framhöll betydelsen av att barnet som skolas in ska ha goda 

förutsättningar att komma in i den befintliga barngruppen. Erixon m.fl. (2007) och Niss 

(2009) anser att barnen i den befintliga barngruppen inte ska lämnas vid sidan av en 

inskolning, utan involveras aktivt i den. Respondenterna uttryckte även en syn över 

inskolningsprocess som en del av förskolans dagliga verksamhet. Detta innebär att inskolning 

snarare blir en del av förskolans verksamhet där alla barn deltar, istället för att inskolningen 

hamnar vid sidan av och sker parallellt med verksamheten. Härmed är det viktigt att belysa 

Amandas intervjusvar där hon betonade att personalens bemötande av barn i behov av särskilt 

stöd även präglar barngruppen. Med ett aktivt deltagande kan barn i den befintliga gruppen 

överta pedagogernas synsätt. Därigenom är det grundläggande hur pedagogerna ser på och 

arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Det kan finnas en viss fara att ifall pedagogerna 

bemöter barn i behov av särskilt stöd som något onormalt och avvikande, kan barnen i 

barngruppen följa detta exempel, vilket medför att barnet i frågan kan bli ”utfryst” av hela 

gruppen. Detta skulle strida mot FN:s Barnkonvention (UNICEF, 2009), som påpekar att barn 

i behov av särskilt stöd, lika med alla barn, har rätt till värdighet, bra självförtroende och 

utveckling. 

 

Diana och Elin belyste däremot exemplet om att barnets samspel med den befintliga 

barngruppen och pedagogerna har en minskad betydelse i deras avdelning. Detta på grund av 
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den typen av behov som barn ger uttryck till i avdelningen. Niss (2009) förklarar anledningen 

till att samtliga barn inte har lika lätt eller lika svårt att knyta an till pedagogerna på flera olika 

sätt. Svårigheter med anknytning kan bland annat handla om vilka erfarenheter barnet har av 

samspel med vuxna eller vilket behov av nära kontakter barnet har (a.a.). Utifrån studiens 

resultat kan det konstateras att dessa svårigheter även kan bero på till exempel att vissa barn 

upplever ny miljö och leksaker mer värdefullt och lättare att hantera än de personer som 

befinner sig runtomkring. 

 

Bland studiens respondenter finns det förskollärare som arbetar i barngrupper där de själva 

anser att barn i behov av särskilt stöd vistas. Dessa barn saknar en formell utredning och 

diagnos, då detta inte är ett krav enligt både arbetslaget och rektor. Enligt Björck-Åkesson 

m.fl. (2010) ingår även barn utan en diagnos och officiell utredning, men som arbetslaget 

själva anser att vara i behov av extra stöttning, under begreppet barn i behov av särskilt stöd. 

Ett visst etiskt dilemma uppstår då tydliga grunder för att kunna betrakta barnen som i behov 

av särskilt stöd saknas. Detta innebär att barn som anses vara i behov av särskilt stöd kan 

variera mycket beroende på arbetslaget, rektor och barngruppens aktuella situation. Samtliga 

respondenter som arbetar med ovannämnda barngrupper, har tagit observationer samt en 

gemensam diskussion kring barnen som en utgångspunkt, för att bemöta barn utifrån barnens 

egna individuella behov.  

 

 

5.3 Utformning av inskolningen för barn i behov av särskilt stöd 

Samtliga respondenter uttryckte att varje inskolning utformas på ett individuellt sätt oavsett 

om barnet är i behov av särskilt stöd eller inte. Flera av respondenterna betonade att 

inskolning ska följa barnets egen takt, samt att barnets intressen ska forma utgångspunkten till 

verksamheten både under och efter inskolningen. Denna synpunkt får stöd i läroplanen 

(Skolverket, 2010) som skiver fram vikten av att förskolans verksamhet ska utformas på ett 

sätt som tar hänsyn till barnets erfarenheter, intressen och enskilda behov. Därigenom skiljer 

inte en inskolning av barn i behov av särskilt stöd dig ifrån en inskolning av barn utan behov 

av särskilt stöd. Däremot upplevde respondenterna att de ger en ökad tillsyn och arbetar mer 

medvetet med utformning av inskolning efter individuella behov i fall det är barnet i behov av 

särskilt stöd som skolas in, särskilt om arbetslaget och rektorn känner till stödbehovet i 

förväg.  

 

Samtliga respondenter gav även uttryck till att det finns en variation mellan olika typer och 

omfattning av behov, vilket innebär stora skillnader mellan inskolningar av barn i behov av 

särskilt stöd. Därigenom blir det ännu mer tydligt varför inskolningen ska vara så individuell 

och flexibel som möjligt. Betydelsen av att inte se på barn i behov av särskilt stöd som en 

homogen grupp, behandlas av Norling och Sandberg (2009), genom att, i enlighet med 

aktuella studiens respondenter, betona skillnader mellan individernas behov. Detta synsätt på 

individanpassad inskolning kan uttryckas vara grundläggande i hur förskollärarna organiserar 

arbetet för att inskolningsperioden ska vara en positiv upplevelse för barn i behov av särskilt 

stöd och deras familj. 

 

Utifrån studiens resultat kan det konstateras att flera av förskollärarna som deltog i studien 

anser samarbetet såväl i arbetslaget som med befintliga stödinsatser vara betydelsefullt. 

Respondenterna betonade att alla i arbetslaget ska medvetet arbeta mot ett gemensamt mål för 

att inskolningsperioden mer effektivt skulle kunna anpassas till barn i behov av särskilt stöd. 

Samtliga respondenter ser anpassning och utformning av verksamhet främst som alla 
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pedagogernas gemensamma skyldighet. Den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) betonar ansvaret som ligger på var och en i arbetslaget att följa styrdokumentens 

riktlinjer och mål. Stödinsatser ansågs mest som ett alternativ i fall arbetslaget känner att de 

behöver hjälp och stöttning med deras arbete.  

 

 

5.4 När är barnet och familjen trygg och hur blir de det? 

Samtliga respondenter instämmer med den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) och uttryckte att tryggheten är grundläggande faktor för barnets trivsel och inlärning på 

förskolan. Två av respondenterna ansåg att barnets trygghet innebär barnets självsäkerhet och 

blir synlig genom att barn känner sig tillräckligt självsäker för att gå ifrån pedagogen för att 

utforska förskolans miljö på egen hand. Denna uppfattning stämmer väl överens med barnets 

användning av befintliga pedagoger som trygg bas enligt anknytningsteori (Bowlby, 2010; 

Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Detta betyder att barnet känner sig tillräckligt bekväm 

med de vuxna i arbetslaget för att kunna utforska sin omgivning, för att sedan återvända sig 

till pedagogen ifall barnets anknytningsbeteende utlöses av någon anledning. En av 

respondenter ansåg att barnet visar sin trygghet genom att hon känner att barnet kan komma 

till pedagogen oavsett situation och visa upp sina känslor. Även denna typ av uppfattning av 

barnets trygghet kan förklaras med anknytningsteori, där barnet känner sig tillräckligt trygg 

för att våga vara sig själv inför den vuxne. Både Erixon m.fl. (2007) och Niss (2009) 

beskriver samma situation som en grundläggande indikator för barnets trygghet, och 

poängterar att barnets trygghet med pedagogen är inte enbart viktigt för att barnet ska kunna 

utforska sin omgivning, utan även för att barnet ska kunna samspela med den befintliga 

barngruppen. Samtliga respondenterna ansåg att barn i behov av särskilt stöd och barn utan 

behov av särskilt stöd ger uttryck till deras trygghet oftast på ett liknande sätt. Utifrån detta 

kan konstateras att respondenterna till studier inte gav uttryck till större skillnader med att 

arbeta med barnets trygghet under inskolning oavsätt om barnet är i behov av särskilt stöd 

eller inte. Detta i sin tur medför att förskollärarna bemöter barn i behov av särskilt stöd i stort 

sätt lika jämfört med barn utan behov av särskilt stöd när det gäller barnets trygghet. 

 

Respondenterna skiljer däremot arbetet med familjens trygghet när det gäller inskolning av 

barn i behov av särskilt stöd. Samtliga respondenter påpekade den betydelsefulla rollen som 

familjen har i utformning av varje barns trygghet i förskolan oavsätt om barnet är i behov av 

särskilt stöd eller inte. Vårdnadshavare behöver enligt respondenterna först och främst kunna 

etablera en stark tilltro som kan ges vidare till barnet. Etablering av denna tilltro börjar från 

samarbete mellan vårdnadshavare och pedagogerna med syfte att vårdnadshavare ska kunna 

lita på förskolans förmåga att ta hand om deras barn på det bästa möjliga sättet (Arnesson 

Eriksson, 2010; Broberg, Hagström & Broberg, 2012; Niss, 2009). Även den reviderade 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonar ett bra samarbete och respektfull nära 

relation mellan förskolan och hemmet. Samtliga respondenter resonerar kring familjens 

trygghet under inskolning och framhåller vikten av att ha en fungerande kommunikation med 

vårdnadshavare. Flera av respondenterna ansåg att det finns ett ökat behov av ett nära 

samarbete och en närmare relation till vårdnadshavare av barn i behov av särskilt stöd. 

Tillfredsställandet av detta ökade behovet ansågs även vara en del av arbetet med trygghet för 

barn i behov av särskilt stöd inom förskolans verksamhet. Med detta kan det konstateras att 

arbetet med att skola in barn i behov av särskilt stöd kan innebära större insatser från 

pedagogerna gentemot barnets vårdnadshavare än en “vanlig“ inskolning skulle innebära. 

Resultatet innebär också en annorlunda bemötande av barnets vårdnadshavare när barnet är i 

behov av särskilt stöd. 
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5.5 Förskollärarnas kompetens roll i arbetet med barn i behov 
av särskilt stöd 

En av respondenterna belyste att det upplevs svårigheter med att sätta teoretiska kunskaper 

från förskollärarutbildning i praktik innan förskolläraren möter det barnet som är i behov av 

särskilt stöd. Samtidigt ansåg samtliga respondenter att den teoretiska kunskapen är en grund 

att utgå ifrån under arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Även om respondenterna 

upplever vissa svårigheter och betonar att teoretiska kunskaper inte ska ses som någon form 

av garanti för lyckat arbete, ansåg samtliga respondenter att grundläggande utbildning om 

barn i behov av särskilt stöd ska ingå i förskollärares utbildning. Två av respondenterna ansåg 

att denna grundläggande utbildning ska vara obligatorisk till alla som tar lärarexamen. Både 

Nilholm (2006) samt DeVore och Russell (2007) betonar att förskollärare ska ha en utförlig 

teoretisk grundkunskap i form av förskollärarutbildning som innehåller delar av 

specialpedagogik, för att på ett effektivt sätt bedriva verksamheten i en integrerad barngrupp. 

Detta uttalande har även stöd i Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) som 

påtalar att alla former av lärarstudenter ska ha tillgång till undervisning inom de 

specialpedagogiska metoderna. Detta gäller både lärarutbildning och fortbildning, för att 

underlätta arbetet med integrerade barn- och elevgrupper i alla skolformer. En av studiens 

slutsatser är att respondenterna ser specialpedagogiska stödinsatser främst som en alternativ 

lösning i fall pedagogerna skulle behöva hjälp med sitt dagliga arbete. Detta synsätt kan bero 

på att samtliga respondenrer både har erfarenhet, men även en viss teoretisk kunskap från 

deras utbildningsbakgrund i form antingen förskollärareutbildning eller påbyggnadskurser. 

Däremed blir betydelsen av en teoretisk utbildning kring barn i behov av särskilt stöd under 

lärarutbildning synlig. En obligatorisk del i förskollärarutbildning kring barn i behov av 

särskilt stöd skulle kunna enligt både respondenterna och Nilholm (2006) samt DeVore och 

Russell (2007) agera som en stark grund att stå på för nyexaminerade förskollärare som ska 

arbeta i en integrerad barngrupp. Detta utesluter dock inte behovet av ett ökat stöd i vissa 

situationer och den spetskompetens som kan tillföras i form av till exempel logopeder, 

psykologer eller specialpedagoger. 

 

Samtliga respondenterna kände sig i stor utsträckning självsäkra med sina erfarenheter och 

utbildningar i arbetet med de flesta barn i behov av särskilt stöd. Däremot kände en av 

respondenterna sig något mindre säker inför arbetet med barnen som är inåtagerande. Enligt 

Spanos (2010) undersökning finns det flertal pedagoger med liknande problematik. 

Respondenterna till Spanos (2010) studie ville få mer fortbildning och information, vilket 

även en av respondenterna till föreliggande studie uttryckte. Att arbeta med barn som är 

inåtagerande och väldigt inåtvända har enligt en respondent inte genomförts av varken henne 

eller hennes kollegor under största delen av hennes yrkesliv. Ett förklaring till detta kan vara 

att barn som är utåtagerande tar upp stora delar av personalens uppmärksamhet och 

pedagogerna kan därefter uppleva svårigheter med att bemöta de inåtagerande barnens behov. 

Att arbeta medvetet efter läroplanen för förskolans (Skolverket, 2010) riktlinjer kan vara en 

form av lösning för att synliggöra de inåtvända barnen i förskolan. Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) framhåller tydliga riktlinjer kring varje barns deltagande och möjlighet att 

komma till tals. Dessa är riktlinjer som arbetslaget är skyldiga att följa, genom att till exempel 

allsidigt stötta att varje barn ska ta utrymme i förskolans verksamhet och inte ska gömmas 

undan eller glömmas bort. Speciell uppmärksamhet ska riktas till barnen som upplever 

svårigheter av alla slag, och detta gäller då även svårigheter med att synas och all form av 

deltagande i verksamhet. 
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Kompetensbehov i situationen blir tydlig genom respondenternas utsagor, och det är 

betydelsefullt att pedagogerna då kan hitta den nödvändiga kunskapen inför eller under själva 

inskolningen. Respondenterna gav uttryck till ett antal olika informationskällor där barnets 

vårdnadshavare och internet dominerade över andra tillgångar till relevant information. Detta 

stämmer väl överens med Spanos (2010) studie, där respondenterna listade familjen till 

barnet, internet och böcker som primära informationskällor. Respondenterna berättade även 

om uppdelning av arbetet inom arbetslaget när det gällde att inhämta ny kunskap både om 

barn i behov av särskilt stöd, men även om det senaste inom pedagogisk forskning. Arbetet 

delas upp genom att en eller två pedagoger i arbetslaget tar del av ny information och kunskap 

som sedan delas med resterande arbetslaget. Detta arbetssätt medför att arbetslaget kan ta del 

av mer central information av flera olika kurser och facklitteratur under kortare tid. 

Uppdelning av arbetsuppgifter ger en ökad kompetensnivå för hela arbetslaget, genom att alla 

pedagoger inom arbetslaget inte behöver ta del av all information. Utan en eller två tar detta 

ansvaret och resterande arbetslaget får det väsentliga utifrån kollegornas analys av den nya 

kunskapen. Nästa gång blir det andra pedagoger som tar del av all information och delar 

sedan med sig sin analys av information med sina kollegor. 

 

 

5.6 Avslutande diskussion  

Syftet med studien var att genom intervjuer undersöka förskollärarnas uppfattningar av det 

pedagogiska arbetet med inskolning av barn i behov av särskilt stöd. Studien har fokuserat på 

tre aspekter av inskolning av barn i behov av särskilt stöd: utformning av inskolning, barnets 

trygghet samt förskollärarnas syn på kompetensfrågan. Studiens utfallsrum är uppdelad i fem 

olika beskrivningskategorier som förhåller sig även delvis till studiens forskningsfrågor.  

 

Den första forskningsfrågan syftade till att upptäcka kvalitativt skilda uppfattningar av arbetet 

med att skola in barn i behov av särskilt stöd. Två av studiens beskrivningskategorier har 

besvarat denna forskningsfrågan. De två kategorierna är Pedagogiskt förhållningssätt och 

människosyn samt Samarbete och flexibilitet. En av studiens slutsatser är att pedagogernas 

syn på barn i behov av särskilt stöd avgör hur arbetet kring inskolning organiseras. De flesta 

av respondenterna problemlägger i enlighet med både Lutz (2009) samt Norling och Sanberg 

(2009) förskolans verksamhet, och strävar därigenom efter anpassning av verksamheten efter 

individen, snarare än att individen ska anpassa sig efter den befintliga verksamheten. Lika 

som Arnesson Eriksson (2010), Erixon m.fl. (2007), Månsson (2011) samt Niss (2009) ser 

studiens respondenter inskolning som en pedagogisk process vilket alltid borde vara 

individuell oavsett inskolningsmodell, men blir främst mer individanpassad för barn i behov 

av särskilt stöd. Somliga förskollärare upplever att arbetet med att skola in barn i behov i 

särskilt stöd skiljer sig inte så mycket åt mot att skola in vilket barn som helst. Ett fåtal 

respondenter ser skillnader mellan olika inskolningar genom att när barn i behov av särskilt 

stöd skolas in, behövs det extra arbetet med anpassning av verksamhet samt integrering av det 

inskolade barnet till barngruppen. 

 

Den andra forskningsfrågan behandlade de skilda sätt som förskollärare skapar trygghet i 

förskolans arbete med att skola in barn i behov av särskilt stöd. Beskrivningskategorin 

Trygghet i förskolan har besvarat denna forskningsfråga. En av studiens slutsatser är att 

arbetet med trygghet sker genom en förståelse av att barnets trygghet är grundläggande för 

inlärning och utveckling, samt att trygghet för barn i behov av särskilt stöd skapas främst 

genom att utgå från barnet. Detta skiljer sig inte åt från varken respondenternas förståelse eller 

anknytningsteorins (Bowlby, 2010; Broberg, Hagström & Broberg, 2012) beskrivning om 



41 

 

arbetet med att skapa trygghet för alla barn under alla inskolningar. Den största skillnad 

mellan att arbeta med tryggheten under inskolning av barn i behov av särskilt stöd, i 

jämförelse med ”vanliga” inskolningar, är ökad mängd av stöttning till vårdnadshavare i deras 

trygghet gentemot förskolan. Vårdnadshavare anses vara i behov av stöttning och ett 

genomtänkt bemötande i förskolan när det gäller deras bearbetning av barnets situation och 

eget sorgearbete. Detta innebär att även om barnet som är i behov av särskilt stöd får en 

liknande bemötande av pedagoger när det gäller arbetet med barnets trygghet, får 

vårdnadshavare en mer anpassad bemötande. 

 

Den tredje forskningsfrågan syftar till att belysa förskollärarnas uppfattningar av kunskap och 

kompetens som anses vara betydelsefullt i arbetet med att skola in barn i behov av särskilt 

stöd. Två av studiens beskrivningkategorier besvarar denna forskningsfråga. Dessa två 

kategorier är Teoretisk kompetens som utgångspunkt och Kompetensbehov i situationen. En 

av studiens slutsats är att teoretisk kompetens ses som en grund för yrkesverksamma 

förskollärare att utgå ifrån, men ändå inte som någon form av garanti för en lyckad 

inskolning. I enlighet med Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006), Nilholm 

(2006) samt DeVore och Russell (2007)  ser respondenterna grundläggande teoretisk kunskap 

om barn i behov av särskilt stöd som en nödvändig del av förskollärarutbildning som ska vara 

obligatoriskt, med motivering att alltmer förskollärare kommer att arbeta i en integrerad 

barngrupp. Däremot anses specifik kunskap om barnets behov att vara väsentlig i själva 

inskolnings situation. De bästa tillgångar till en mer specifik kunskap anses i enlighet med 

Spanos (2010) studie vara barnets vårdnadshavare och internet. 

 

 

5.7 Pedagogiska implikationer 

Ett av målen med studien har varit att generera kunskap som kan användas för att 

vidareutveckla förskolans verksamhet med hänsyn till barns olika behov. Studien kan 

användas av pedagogerna i förskolan som har funderingar kring hur andra yrkesverksamma 

förskollärare bemöter barn i behov av särskilt stöd och utformar inskolningen. Till exempel 

genom att ha en ökad hänsyn till barnets vårdnadshavare och deras trygghet gentemot 

förskolan. Studiens rubrik 4.5.1 Praktiska tips innehåller även praktiska hänsvisningar till 

material som kan vara av hjälp vid utformning av inskolning för barn i behov av särskilt stöd. 

 

Ett ytterligare mål med studien har varit att generera kunskap som kan användas för att 

vidareutveckla lärarprofessionen genom att tydliggöra vilken kompetens yrkesverksamma 

förskollärare anser sig att behöva ha för att skola in barn i behov av särskilt stöd. 

Respondenterna ansåg att ett obligatoriskt inslag av arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

ska ingå i lärarutbildningen. Detta medför att nyexaminerade förskollärare har en teoretisk 

grund att utgå ifrån när de sedan ska arbeta inom integrerade barngrupper i förskolan. 

 

 

5.8 Vidare forskning  

Utifrån genomförda intervjuer finns det flertal nya frågor som jag i efterhand har funderat på. 

Nedan beskrivs ett urval av de frågor och funderingar. 

 

Det skulle vara givande för pedagogerna i förskolan att ta del av en studie som undersöker hur 

förskollärarna organiserar den pedagogiska verksamheten i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd som är inåtagerande. Det skulle även vara givande att ta del av en studie som 
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undersöker djupare hur förskollärarnas syn på barn i behov av särskilt stöd skiljer sig åt före 

och efter en specialpedagogisk utbildning. Ett förslag är även en fördjupad studie kring hur 

förskollärarnas syn kring begreppet barn i behov av särskilt stöd påverkar deras dagliga 

arbete. 

 

Det skulle även vara givande och ge praktisk information till yrkesverksamma pedagoger att 

undersöka mer exakt hur förskollärare på olika förskolor hanterar och stöttar vårdnadshavare 

till barn i behov av särskilt stöd i deras sorgearbete. Ett förslag är även en studie utifrån 

vårdnadshavareperspektivet kring hur de upplever deras roll under inskolning av deras barn 

som är i behov av särskilt stöd. 

 

Studiens resultat fokuserar sig främst på beskrivning av inskolningssituationer av barn med 

psykiska funktionsnedsättningar. Det skulle vara intressant att ta del av en studie kring arbetet 

i förskolan med barn med även fysiska funktionsnedsättningar. Detta för att få en bredare 

insyn av olika typer och omfattning av stödbehov. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Inledning 
 Vilken utbildning har du i bakgrunden och hur ser din arbetserfarenhet inom förskolan 

ut? 

 Har du deltagit i fortbildning som är relevant för arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd?  

 Hur skulle du definera begreppet barn i behov av särskilt stöd för dig själv i arbetet i 

förskolan?  

 Hur skulle du beskriva en lyckad inskolning? 

 

Arbetssätt och organisation 
 Har du någon gång inskolat barn där du på förhand varit medveten om att de är i 

behov av särskilt stöd?  

o Berätta mer om hur och varför du/ni organiserade arbetet kring denna 

inskolning. 

 Hur skiljer planering för inskolningar för barn i behov av särskilt stöd från planering 

för “vanliga“ inskolningar? 

 Har du någon gång inskolat barn i behov av särskilt stöd, där barnets ökade behov 

först upptäcktes under inskolningens gång? 

o Berätta mer hur och varför arbetet kring en sådan inskolning kan läggas upp. 

 Vilka situationer har du upplevt som mest utmanande under inskolningen? Hur har 

arbetet med de situationerna gått till? 

 

Anknytning och trygghet 
 Vad innebär trygghet i förskolans verksamhet för dig? 

 Hur arbetar du för att barnen skulle kunna hitta sin trygghet under inskolningen? 

 Hur arbetar du för att barn i behov av särskilt stöd skulle kunna hitta sin trygghet 

under inskolningen? 

 

Kompetens och utbildning 
 Vilken kompetens behöver pedagoger enligt dig för att skola in ett barn? 

 Vilken kompetens behöver pedagoger på förskolan enligt dig för att organisera arbetet 

kring inskolning av ett barn i behov av särskilt stöd? 

 Hur ser du på din egen utbildning med tanke på inskolning av barn i behov av särskilt 

stöd? 

 Hur skulle du vilja förbättra den utbildningen du gick när det gäller kunskap som 

krävs att skola in barn i behov av särskilt stöd? 

 

Avslutning 
 Vad anser du att vara den största utmaningen med inskolning av barn i behov av 

särskilt stöd? 

 Vad skulle du vilja lära andra pedagoger inom förskolan för att förbättra arbetet med 

en inkluderad inskolning? 

 


