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Förord 

 

Vi vill tacka förskollärarna som valt att vara med i vår undersökning. Genom att i intervjuer dela 

med sig av sina erfarenheter och uppfattningar på ett engagerande sätt har denna studie blivit 

möjlig. 

 

Ett stort tack även till vår handledare Ann-Elise Persson på högskolan som varit ett stort stöd 

genom hela processen. Du har delat med dig av din kompetens, varit tillgänglig och givit oss 

konstruktiv kritik som gjort att vi kunnat utveckla vårt skrivande under resans gång. Tack för din 

vägledning och omtanke! 

 

I vårt arbete med studien valde vi att dela upp arbetet genom att ta olika ansvarsområden. Susanne 

ansvarade för tidigare forskning samt metoddel och Ulrica för litteraturgenomgång och teoridel. 

Övriga kapitel i studien har vi gemensamt tagit ansvar för då vi tillsammans läst och korrigerat 

så att vi båda känner oss nöjda. Utförandet av intervjuerna har gått till så att vi har intervjuat och 

transkriberat fyra intervjuer var och sedan tillsammans hittat gemensamma kategorier för att 

kunna utföra analysen. Vi har under hela arbetets gång kompletterat och stöttat varandra och kan 

nu känna att vi gemensamt gjort denna studie klar med många nya erfarenheter med oss.  

 

Då vi gjort detta arbete på distans, är vi även skyldiga våra familjer och kolleger ett stort tack, då 

de varit tålmodiga och förstående, de gånger vi upplevts stressade hemma eller på arbetet.  

 

 

Ulrica och Susanne 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning  

 
Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver barn i behov av särskilt 

stöd och hur de resonerar kring att inkludera alla barn på förskolan. Vi undersöker även vilken roll 

specialpedagogen har till förskollärare och barn i behov av särskilt stöd på förskolan. 

 
I förskolan placeras alla barn, oavsett behov, eftersom det inte finns några andra skolformer och därför 

blir inkludering en intressant fråga. Som blivande specialpedagoger undrar vi över vilka möjligheter 

förskollärare har för att inkludera alla barn, med olika behov på förskolan, samt hur specialpedagogen 

med sin kompetens kan vara ett stöd för barn och förskollärare. Vår undersökning bygger på en kvalitativ 

ansats med åtta intervjuade förskollärare.  

Våra frågeställningar är: 

• Hur beskriver förskollärare barn i behov av särskilt stöd? 

• Hur resonerar förskollärare kring förutsättningar för att inkludera alla barn på förskolan? 

• Vilken roll har specialpedagogen till förskollärare och barn med behov av särskilt stöd på 

förskolan, enligt förskollärarna? 

 

Teoretiska ansatser i studien är det sociokulturella perspektivet samt de specialpedagogiska 

perspektiven, kategoriska, relationella och dilemmaperspektivet.  

 

Sammanfattningsvis pekar resultatet på att barn i behov av särskilt stöd beskrivs kunna vara ett barn med 

språksvårigheter, alltifrån att vara tillbakadragen till att kunna vara utåtagerande som behöver stöttning 

och vägledning för att klara vardagen och det sociala samspelet. Det sociokulturella perspektivet 

genomsyrar pedagogernas förhållningssätt då kommunikation och interaktion visar sig vara viktiga 

begrepp i arbetet med att inkludera alla barn. Vidare är det relationella synsättet bärande i studien då 

förskollärarna anser att arbetssätt samt miljö ska förändras och anpassas så att alla barn kan delta på 

lika villkor i förskolan verksamhet. Dilemmaperspektivet blir synligt då resultatet visar att förutsättningarna 

är olika ute på förskolorna kring bland annat samarbete med andra professioner, barngrupper och 

personalresurser.  

 

Specialpedagogiska implikationer som lyfts i studien är pedagogernas samarbete med specialpedagogen 

som genom sitt förebyggande arbete hjälper och stödjer med olika samtalsmetoder, förhållningssätt och 

språkstödjande material att inkluderar alla barn i förskolan. 

 

Ämnesord 
 
Barn i behov av särskilt stöd, förskola, inkludering, sociokulturellt perspektiv, specialpedagog, 
specialpedagogiska perspektiv.
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Abstract  

The purpose of our study is to contribute knowledge about how preschool teachers describes children in 

need of special support and how they discuss about including all children in the preschool. We also 

investigate how the role of the special educator is for preschool teachers and children with needs at 

preschool. 

 

In preschool, all the children are placed, regardless of need, because there are no other forms of schooling 

and therefore inclusion becomes an interesting issue. As future special educators, we wonder what 

opportunities preschool teachers have to include all children, with special needs in preschool, and how 

the special educator with his competence can be a support for children and educators. Our study is based 

on qualitive interviews with eight preschool teachers. 

 

Our questions are: 

• How are children in special needs described by the preschool teachers? 
 

• How preschool teachers discuss about the conditions for including all children in preschool?  
 

• What role does the special educator have in relation to the preschool teachers and the children 

in need of special support at the preschool, according to preschool teachers? 

 

The theoretical approaches in the study are the socio-cultural perspectives, the special educational 

perspectives as well as the categorical, relational and quandary perspectives. 

 

In summary the result indicates that children with special needs are defined as children with speech 

difficulties, from being withdrawn to being outspoken with the need of extra support and guidance to cope 

with everyday life and social interactions. The socio-cultural perspective permeates the special educator´s 

approach as communication and interaction prove to be important concepts in the work of including all 

children. Furthermore, the relational approach is fundamental in the study as the preschool teachers 

believe that work procedures and the environment should be changed and adapted so that all children 

can participate on equal terms in the preschool´s activities. The quandary perspective becomes obvious 



 

 

as the results show that the conditions are different in the preschools when it comes to collaboration with 

other professions, groups of children and staff resources among other things. 

 

The special educational implication that has been highlighted in the study is the collaboration with special 

educators, who through their preventive work help and support the children by using different 

conversational methods, approaches and speech encouraging material.  
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1 Inledning 

Alla barn är välkomna till förskolan från ett års ålder i Sverige och eftersom det inte finns 

någon annan skolform betyder det, att mångfalden av barn med olika behov kan vara stort. 

Under vår utbildning till specialpedagoger har vi fått större förståelse för att alla barn, inte 

enbart barn med diagnos, har behov av särskilt stöd på ett eller annat sätt. Det i sin tur gör 

att vi ställer oss frågan om pedagogerna ute i verksamheten har möjlighet att ge alla barn 

det stöd de behöver för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar.  

 

Skollagen (SFS 2010:800) skriver att verksamheten ska anpassas så att den passar alla barn, 

vilket skulle kunna ses som att barn ska inkluderas i verksamheten. I Läroplanen för 

förskolan, Lpfö 18, har förskollärarnas ansvar över utbildningen förtydligats (Skolverket, 

2018) och det känns därför relevant att undersöka hur förskollärare beskriver möjligheter 

och hinder i sitt uppdrag kring att inkludera alla barn i förskolans verksamhet. 

 

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer 

ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad 

och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och 

förutsättningar. 

(Skolverket, 2018, s. 6) 

 

Vår erfarenhet, efter många yrkesår som förskollärare i förskolan, är att barn i förskolan, 

med en diagnos, får det extra stöd barnen kan anses behöva genom resurshjälp. Eller kan 

man vända det och säga att förskollärarna får det stöd de behöver för att kunna tillgodose 

barnet? Förskollärarna styr inte över hur organisationen väljer att fördela resurser och den 

fördelningen kan variera ute i verksamheterna, men alla barn ska ges ledning, stimulans 

och särskilt stöd om hen behöver det, skriver Skolverket (2018). Palla (2018) menar är det 

är tolkningsbart, eftersom det är hur pedagogerna skildrar och tolkar barn och hur det 

uppför sig som blir den avgörande faktorn (Palla, 2011). 
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Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den 

ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i 

förskolan. Det innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att 

förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. 

(Skolverket, 2018, s. 6) 

 

Barnkonventionen (Unicef, 2009) beskriver vilka rättigheter alla barn över världen har och 

definitionen av barns rättigheter ska gälla oavsett religion, kultur eller andra särdrag. I 

skollagen (SFS 2010:800) finns ingen definition på vad som menas med ett barn med 

särskilt stöd och då blir pedagogerna den avgörande faktorn. Vi vill därför undersöka hur 

förskollärare ute i verksamheten beskriver barn i behov av särskilt stöd och om det finns 

någon gemensam faktor. Tidigare studier (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson & 

Granlund, 2010; Renblad & Brodin, 2014) visar att det inte finns en och samma definition 

av barn i behov av särskilt stöd, men en gemensam nämnare är att pedagoger behöver stöd 

för att kunna möta alla barn och tillgodose deras behov.  

 

Vilka metoder som ska användas kring barn i behov av särskilt stöd finns inte mycket 

forskning kring, skriver Sandberg och Norling (2014), men olika förhållningssätt finns. 

Antingen delar personal upp ansvaret kring barnet ifråga eller är en resurspersonal alltid 

med barnet (Sandberg & Norling, 2014). Vår upplevelse är att det finns pedagoger som 

anser att problemet ligger hos barnet och inte på verksamheten eller miljön. Vad är det som 

påverkar att ett barn kan vara i behov av särskilt stöd på en avdelning, men på en annan 

avdelning ser inte pedagogerna det behovet? Lutz (2013) menar att det är pedagogerna 

synsätt som avgör om barnen är i behov av särskilt stöd eller inte. Personaltätheten har 

betydelse för de förutsättningar som skapas för att arbeta med och definiera barn i behov 

av särskilt stöd, menade intervjuade förskollärare (Lutz, 2013).  

 

Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, ska förskolan ge alla barn rätt till att lära och 

utvecklas utifrån sina förutsättningar (Skolverket, 2018). Förskollärarna ska synliggöra alla 

barns lärande och utveckling, vilket mer blir en bedömning av vad barnet kan och inte kan 
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och flera barn hamnar utanför ramarna (Palla, 2018). Det blir barnet som blir bärande av 

problemet och det är individen som är avvikande och man sätter inte in kontexten som 

barnet befinner sig i (Palla, 2015). Barnet granskas och jämförs med de andra barnen i 

förskolan och man synliggör normer och vad de flesta kan och detta bli det avgörande i 

bedömningar om extra stöd (Palla, 2018). Fortfarande är det utvecklingspsykologin som 

har sina rötter i förskolan där det normala ställs mot det avvikande (Palla, 2018). 

 

Skollagen, SFS 2010:800, anger att tillgång ska finnas till personal med sådan kompetens 

att specialpedagogiska insatser ska kunna tillgodose barnens behov (Skolverket, 2018), 

alltså inte att det ska finnas specialpedagog på förskolan. Tillgänglig specialpedagog och 

hur bra relation man har med specialpedagogen påverkar hur man utvecklar sin verksamhet, 

skriver Hylander & Guvå (2017), och det är då intressant att veta vilken roll 

specialpedagogen har till förskollärarna och barnen i behov av särskilt stöd på förskolan. 

Problematiken, menar Lutz (2013), är att det idag satsas för lite på specialpedagogiska 

insatser i förskolan och gruppen med socialt utsatta barn uppmärksammas först i 

grundskolan. Förutsättningarna på förskolor kan alltså se väldigt olika ut, något vi får ha 

med oss under studiens gång.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver barn i behov 

av särskilt stöd och hur de resonerar kring att inkludera alla barn på förskolan. Vi 

undersöker även vilken roll specialpedagogen har till förskollärare och barn i behov av 

särskilt stöd på förskolan. 

Frågeställningar 

• Hur beskriver förskollärare barn i behov av särskilt stöd? 

• Hur resonerar förskollärare kring förutsättningar för att inkludera alla barn på 

förskolan? 
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• Vilken roll har specialpedagogen till förskollärare och barn med behov av särskilt 

stöd på förskolan, enligt förskollärare? 

1.2 Begrepp 

I detta kapitel förklarar vi de centrala begrepp som är relevanta och återkommande i vår 

studie. 

1.2.1 Barn i behov av särskilt stöd 

Det finns inte en och samma definition av begreppet barn i behov av särskilt stöd, men i 

likhet med Sandberg och Norling (2014), anser vi att pedagogernas förhållningssätt och 

synsätt kan påverka ifall barnet blir i behov av särskilt stöd eller inte. I läroplanen för 

förskolan, Lpfö 18, står att förskolan ska ta hänsyn till alla barn och hänsyn ska tas till barns 

olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2018). I skollagen står att barn som av 

psykiska, fysiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska få det stöd 

som krävs (SFS 2010:800). De skriver vidare att om det framkommer uppgifter, från 

exempelvis barnets vårdnadshavare, barnet själv eller personal, att ett barn är i behov av 

särskilt stöd, har rektorn skyldighet att ge det stöd barnet behöver (SFS 2010:800). Enligt 

flera forskare, Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010), finns det 

inte någon tydlig skillnad mellan barnens och personalens behov av särskilt stöd. 

 

1.2.2 Inkludering 

Vid inkludering pratar man om tre olika aspekter, det sociala, att vara delaktig, den 

fysiska, vilket rum och den pedagogiska, där undervisningen är anpassad till alla, skriver 

Jensen (2018). Vi instämmer med Björck- Åkesson (2014), som menar att inkludering är 

att man ska vara delaktig i sin vardag och att man själv, fast man är ett litet barn, ska få 

bestämma ifall man vill vara delaktig. För förskolan innebär detta att barnet ska var 

inkluderad både socialt och fysiskt (Björck-Åkesson, 2014) och det är undervisningen 

samt miljön runt barnet som måste anpassa sig och ta hänsyn till de olika 

funktionsvariationer som finns på förskolan (Jensen, 2018).  
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Att skapa inkludering kräver en insats från olika professioner och pedagoger kring hur man 

kan möta barns olika behov, skriver Jensen (2018). Nilholm (2006) menar, att lyckad 

inkludering behöver visioner hos ledaren, attityder och förhållningssätt hos pedagogerna, 

kompetenser, samarbete, planering och uppföljning samt ekonomi. 
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2 Litteraturgenomgång och forskning 

Detta kapitel börjar med en genomgång av litteratur som följs av tidigare forskning som är 

relevant för studien.  Detta för att få ett bredare perspektiv inom vårt område. 

Litteraturgenomgång 

2.1 Barn i behov av särskilt stöd 

Oftast lägger personalen märke till att barnet inte lär sig lika fort som andra, har svårt att 

sitta stilla eller behöver öva mer för att befästa viss kunskap (Carlsson Kendall, 2016). 

Dessa barn, menar författaren, uppför sig som ett omoget eller yngre barn när det gäller att 

lösa problem som kan förekomma på förskolan så som turtagning, konflikt eller lek 

(Carlsson Kendall, 2016).  

 

Det finns en oidentifierad grupp av barn, som av förskolepersonal anses vara 

utvecklingsförsenade och ha behov av särskilt stöd (Sandberg & Norling, 2014). Vilka 

kriterier som personalen använt är inte känt, menar författarna, men uppfattningen att barn 

har svårigheter kan uppkomma om läraren inte kan hantera situationen. Lillvist (2014) 

menar, att det finns barn utan diagnos, barn i gråzonen, som har svårigheter att interagera 

och samspela med andra barn. Dessa barn har svårigheter att bli accepterade av andra barn, 

vilket påverkar negativt genom sämre självförtroende, frustation, isolering och depressiva 

tillstånd (Lillvist, 2014). Barn i behov av särskilt stöd har traditionellt delats in i barn med 

rörelsehinder, språkhandikapp, hörsel- synhandikapp, utvecklingsstörning och barn med 

medicinska handikapp (Sandberg, & Norling, 2014).  

 

Carlsson Kendall (2016) argumenterar för att den sociala förmågan är en högt värderad 

egenskap, då det både i lek och arbete är viktigt att komma överens och ta hänsyn så att 

samarbetet fungerar. Barn med behov av särskilt stöd väljs sällan till lekpartner vilket leder 

till färre möjligheter till att samspela och finslipa sina sociala färdigheter (Lillvist, 2014). 

Det är viktigt att uppmärksamma dessa barn eftersom leken är betydelsefull och nödvändig 

för barns allsidiga utveckling, skriver Lillvist (2014). Att ha lekkamrater och känna sig 

betydelsefull stärker barnets personliga utveckling och självförtroende, skriver författaren. 
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Att få ett stöd så att man utvecklas i samma takt som sina jämnåriga kamrater, att inte enbart 

fokusera på de nationella kunskapsnormerna och att ta hänsyn till varje barns utveckling 

skapar förutsättningar för alla barn (European Agency, 2017). 

 

Barn i behov av särskilt stöd kan ha alltifrån små stödinsatser i verksamheten till att ha mer 

omfattande behov som kan visa sig bland barnen, menar Lundqvist (2018). Björck-Åkesson 

(2014), anser att barn i behov av särskilt stöd i första hand ska få stödet i gruppen och i 

verksamheten. Ett barn måste inte ha en diagnostiserad funktionsnedsättning för att anses 

vara i behov av särskilt stöd, skriver Lundqvist (2018), utan barn ska tillgodoses utifrån 

sina behov och förutsättningar. I förskolan finns många barn utan diagnos och det är 

pedagogerna som ska se till att alla barn utvecklas och får det stöd och anpassningar som 

det specifika barnet behöver (Edfelt, Sjölund, Jahn & Reuterswärd, 2019).  Det finns 

skillnader mellan avdelningar då det gäller det stöd barnen i behov av särskilt stöd får, 

skriver Sandberg och Norling (2014), vilket dels beror på hur pedagogerna definiera barn i 

behov av särskilt stöd och dels på vilket förhållningssätt de har.  

 

2.2 Inkludering 

Lundqvist (2018) skriver att inkludering ska präglas av barns rättigheter och att olikheter 

värdesätts i ett rättvist utbildningssystem. Att vara inkluderad stärker barnets självkänsla 

och uppfattningen av att vara ett kompetent barn som kan, skriver Eriksson (2014). Det ska 

ändå finnas acceptans för att man vill olika och har olika förutsättningar och behov av 

inkludering (Edfelt, 2017). Det behövs tänkas igenom vad inkludering menas för det 

enskilda barnet, vilket ställer krav på kompetens, personal, tid och planering hos 

pedagogerna (Edfelt, 2017). Författaren anser att det krävs stor kompetens av pedagoger 

att se och lära när ett barn vill vara inkluderad i förskolans verksamhet och när hen behöver 

vara själv, men ändå känna sig inkluderad. Med inkludering menas inte att alla måste göra 

samma och vistas på samma plats med alla andra hela tiden, det måste göras efter varje 

barns behov och vid varje tillfälle (Edfelt, 2017).  

Edfelt (2017) argumenterar för att det behövs mer forskning kring inkludering och mer 

kompetens om barns olikheter. I forskning har det, enligt Edfelt (2017), framkommit att 
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om det bara finns ett barn med särskilda behov i gruppen blir det mer lösningar där barnet 

blir exkluderad. Däremot om det finns flera barn med särskilda behov i gruppen, då arbetar 

man mer med inkludering och lösningar som fungerar för alla (Edfelt, 2017). Olika 

definitioner av inkludering finns, skriver Lundqvist (2018), men det gemensamma är att 

det krävs mer än att bara placera barn i behov av extra stöd i ordinarie verksamhet. Gränsen 

av vad som är en särlösning och vad som är en inkludering, är svår att se anser Edfelt 

(2017), det är upp till varje individ, bara barnet känner sig inkluderad. Det är viktigt att 

diskutera och reflektera över vad barnet behöver och vill och utvärdera det som har gjorts 

och vad som hände (Edfelt, 2017). Förskollärares förhållningssätt och förskolans 

organisation ska, enligt Lutz (2013), anpassas utifrån barns olikheter som finns i 

barngrupperna.  

 

Att motverka exkludering är att fundera, som pedagog, vilka barn som hamnar utanför, 

skriver Niss (2018). Det är ofta i lek eller sociala samspel som barn med särskilda behov 

inte får vara med (Niss, 2018). Barnets självbild och tillit till sig själv blir bristande vilket 

påverkar barnet negativt, menar författaren, och skriver att hur pedagoger talar om barnen 

har inverkan på hur de bemöter dem. Inkludering handlar, enligt Lundqvist (2018), om att 

värdesätta och ta tillvara på barns olikheter och skapa en god gemenskap. Det är 

pedagogerna som måste lösa förutsättningarna för inkludering, det går inte ändra på barnet 

eller vårdnadshavarna (Jensen, 2018). Barn ska få det stöd de är i behov av för att kunna 

delta i lek och aktiviteter, menar Lundqvist (2018), detta för att kunna ingå i en social 

gemenskap med andra barn i en inkluderande miljö. När alla är inkluderade är barnet 

kompetent, tryggt, accepterad som det är och mår bra på förskolan (Jensen, 2018). 

 

2.3 Specialpedagogik 

Förr sågs specialpedagogik som en särskild pedagogik till få elever, men idag betraktas 

specialpedagogik som vidareutvecklande av den synliga pedagogiken, skriver Hylander 

och Guvå (2017). Syftet, enligt författarna är att utöka det stöd elever kan behöva i sin 

naturliga omgivning under kortare eller längre perioder. Specialpedagogiken kommer in 

när den allmänna pedagogiken inte räcker till, skriver Bruce (2016), och dess uppgift är att 
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komplettera, kritiskt granska och utveckla den allmänna pedagogiken för att sträva mot en 

inkluderande förskola för alla. Pedagoger bör tillämpa ett pragmatiskt och dynamiskt 

förhållningssätt, skriver författaren och det måste finnas ett intresse av att låta sig utmanas 

och utvecklas i dessa möten av pedagogerna. Förutsättningar måste skapas av rektorn, 

såsom tid och erkännande av att det kollegiala samtalet är viktigt, menar Bruce (2016). 

Specialpedagogik handlar om ett förebyggande, proaktivt arbete, så att alla barn skapas 

möjlighet till utveckling och lärande (Bruce, 2016). 

 

I högskoleförordningen för specialpedagoger står att det pedagogiska arbetet ska ledas 

utvecklande med målet att kunna möta behoven hos alla barn samt att specialpedagogen 

ska vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor (SFS 1993:100). 

Genom att kartlägga både barn och miljö skapas möjligheter till åtgärder utifrån barnets 

förutsättningar och utifrån samspel med miljön (Björck- Åkesson, 2014). Det handlar om 

att hitta barnets drivkraft och resurser att bygga vidare på, menar Bruce (2016), och se vad 

som finns och inte fattas, vad som bär och inte brister. Ny forskning och teoribildning har 

visat att barn är beroende av samspel och interaktion för att utvecklas och lära, skriver 

Hylander och Guvå (2017). Konsekvenser av det har medfört att specialpedagogen fått i 

uppgift att ge stöd åt läraren i det pedagogiska arbetet istället för att arbeta med särskild 

undervisning (Hylander & Guvå, 2017). I specialpedagogens uppdrag ingår att stödja och 

hjälpa lärare i arbete med elever i utmanande situationer, skriver Ahlberg (2017) och enligt 

skollagen ska förskolechefen tillgodose det stöd varje barns speciella behov kräver för att 

utvecklas och kunna lära (Björck- Åkesson, 2014). Det är viktigt att ha vårdnadshavares 

medgivande, enligt Sandberg och Norling (2014), då förskolläraren anser att annan 

profession behöver kopplas in för att få stöd i arbetet med ett barn.   

 

Stödjande insatser 

En ofrånkomlig uppgift är kartläggning för att ta reda på vilka svårigheter barnet har samt 

för att lyfta fram möjligheter och hinder som finns i barnets omgivning (Sandberg & 

Norling, 2014). Tidiga insatser i form av hjälp och stöd, samt extra uppmärksamhet som 

vissa barn behöver har, enligt Lundqvist (2018), betydelse för barns utveckling, lärande 

och samhörighet. Lutz (2013) menar att då en generell resurs finns tillgänglig för alla barn 
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kommer en anpassning att ske så att vissa barn aldrig kommer att behöva detta stöd, några 

barn vid enstaka tillfällen och de barn som har större behov kommer att få användning av 

stödet utan att det sker ett utpekande. Tillgänglighet, delaktighet och tillhörighet är, enligt 

Lundqvist (2018), några centrala begrepp som karakteriseras av tidiga insatser. 

 

Lutz (2013) skriver att på förskolan utformas stödåtgärder specifikt mot de barn som anses 

avvika och riktas på så sätt bort från möjligheter som kan finnas på grupp- och 

organisationsnivå. Detta bekräftas av personal, som menar att barn och resurspersonal 

lämnar gruppen för att träna individuellt och är bara med övriga på förskolan vissa stunder 

under dagen (Sandberg & Norling, 2014). Barn i behov av särskilt stöd får mer 

uppmärksamhet än andra barn eftersom de ibland behöver punktmarkeras, för att få 

stöttning i vardagen (Sandberg & Norling, 2014). Enligt Lutz (2013) har endast 12 - 25 % 

personalresurs, av de barn där en bedömning av pedagoger på förskolan gjorts, och inte är 

under utredning. Detta, bekräftar Lillvist (2014), och skriver att det mycket sällan ett enskilt 

barn med bristande social kompetens får stödinsats, såvida inte svårigheterna är knutna till 

någon specifik diagnos.  

 

Pedagogiskt stöd, enligt Sandberg och Norling (2014), får både barn och personal från 

andra professionella, till exempel från specialpedagog genom handledning. Detta, menar 

personalen, gör att arbetet blir mer genomtänkt och genom det utvecklas barnet bättre 

(Sandberg & Norling, 2014). Enligt Lutz egen studie (Lutz, 2009) framkommer att någon 

form av handledning eller att en pedagog arbetar tätt med enskilda barn är de åtgärder som 

dominerar. Pedagogens uppgift är här att vägleda barnet genom de svårigheter i vardagen 

som barnet möter, skriver Lutz (2013), och sätta ord på det barnet erfar för att öka barnets 

förståelse/ förmåga emotionellt, kognitivt och verbalt. 

 

Att förskollärare har kunskap om hur en pedagogisk stimulerande miljö byggs upp i 

förskolan, är en förutsättning för framgångsrikt samarbete, menar andra professionella 

(Sandberg & Norling, 2014). Många metoder används på ett lustfullt sätt för att stimulera 

språkutvecklingen generellt för alla barn i förskolan, som till exempel rim och ramsor, 

rörelse och sagoläsning, menar författarna. Som stöd kan bilder och stödtecken användas, 
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skriver Sandberg och Norling (2014), men det är då nödvändigt att hela arbetslaget har den 

kompetensen för att barn i behov av särskilt stöd ska känna sig delaktiga i verksamheten. 

Om arbetslagets olika aktörer kompletterar varandra och utvecklas tillsammans med barnen 

har de en oerhörd styrka som utgör en grund för verksamheten som kännetecknas av 

beredskap att bemöta olikheter bland barn på ett relevant sätt (Lutz, 2013). 

 

Tid och utbildning för att diskutera, reflektera och dokumentera de metoder som tillämpas 

barn i behov av särskilt stöd, menar personalen saknas, och de hade önskat 

kompetensutveckling kring barn i behov av särskilt stöd (Sandberg & Norling, 2014). Ingen 

kompetensutveckling, skriver Sandberg och Norling (2014), medför att ett gemensamt 

språkbruk för att uttrycka hur, vad och varför just de metoderna använts i förskolan, saknas 

för pedagogerna. Detta gör i sin tur det svårt att beskriva vad som görs i förskolan 

(Sandberg & Norling, 2014). Det stöd som ges barnen på förskolan är i en liten utsträckning 

utvärderat där hänsyn tagits till både långtgående effekt och innehåll, skriver Lutz (2013) 

och för lite forskning är gjord kring vilka metoder som tillämpas i förskolan för barn i behov 

av särskilt stöd, skriver Sandberg och Norling (2014). 

 

Forskningsgenomgång 

2.4 Barn i behov av särskilt stöd 

Vissa har svårigheter och fler behov än andra barn och behöver mer tid och hjälp av en 

vuxen eller en annan förebild i form av kamrater (Renblad & Brodin, 2014). I sin forskning, 

tar Renblad och Brodin (2014) upp, att en del barn har en extra drivkraft, en styrka och 

motståndskraft att stå emot svårigheter och kommer att klara sig bättre än de barn som inte 

har denna okuvlighet och flexibilitet. Barn utvecklas utifrån de genetiska förutsättningarna, 

fortsätter författarna, och i den sociala kontext de befinner sig i. I sin studie framhåller 

Vera, Jay, Frode och Lars (2015) att dåliga relationer mellan pedagoger och barn gör att 

barnen prestera sämre, vill inte vara med och får fler problem med beteendet och blir då ett 

barn i särskilda behov. Utifrån personalens erfarenheter av barns olikheter sätts gränser för 

vad som ryms inom det normala och barnet bedöms utifrån det, påpekar Palla (2011). 
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Problematik som väcker förskolans funderingar är när barn har svårigheter med det sociala 

samspelet, språkförståelsen både på svenska och modersmålet och att kontinuerligt behöva 

stöd av en vuxen, hävdar Nilsson och Wiedel (2018). Andra problem som språk och 

kommunikation, koncentrationssvårigheter och utåtagerande beteende är också avvikelser 

som förskolan upplever barn med särskilda behov kan ha (Lillvist m.fl., 2009; Sjöman m.fl., 

2016; Lutz, 2010; Palla, 2018). I Pallas (2018) studie framkommer att barn granskas och 

jämförs med andra barn i förskolan och på så vis synliggörs normer om vad de flesta kan 

och detta bli det som blir avgörande i bedömningar om extra stöd. Akalın m.fl., (2014) 

beskriver i sin studie att det är ett barn med diagnos eller som uppvisar andra 

beteendemässiga och utvecklingsmässiga egenskaper än som anses vara normalt, i 

förhållande till sina kamrater, som blir ett barn med särskilda behov och som behöver extra 

stöd. 

 

De aktiva barnen och barn som har någon sorts beteendeproblem är de barnen som får 

negativ uppmärksamhet hos vuxna och andra barn när de inte kan foga sig i verksamheten 

eller stanna kvar i leken (Lillvist & Granlund, 2009). Renblad och Brodin (2014) lyfter i 

sin studie att vissa barn har svårt att leva upp till förskolans krav, regler och socialt samspel 

och upplevs då som onormala hos pedagogerna. Pedagogerna gör skillnad på kön, 

temperament, ålder, klass, modersmål när man talar om barn i behov av särskilt stöd och 

den kognitiva nivån, visar forskning (Lillvist & Granlund, 2009).  

 

Tallberg Broman (2015) anser, att förmågor som värderas är det sociala eller hur bra barnet 

anpassar sig till förskolan och dess verksamhet. I forskning har man kommit fram till att på 

förskolan finns många barn i grupperna och det blir en stressad miljö för barnen och många 

av barnen blir i behov av särskilt stöd när pedagoger inte hinner med (Lutz, 2010). 

Pedagogernas extra krav på dokumentation, undervisning och de stora grupperna, pekar 

Vera, m.fl., (2015) på, gör att pedagogerna inte hinner med att ge barnen känslomässig 

närhet och det individuella stödet som barn i särskilda behov kräver.  

 

De tidiga insatserna är särskilt viktiga så att barn får det stöd de behöver i den vanliga 

verksamheten (Tallberg Broman, 2015). I tidigare forskning, menar Renblad och Brodin 
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(2014), finns stöd för att tidiga inventioner gör att barnets chans att lyckas längre fram i 

skolan ökar. De tidiga insatserna kommer att ge fördelar både kunskapsmässigt, socialt och 

ekonomiskt under barnets uppväxt, hävdar Zucker (2010). Kvalitén på verksamheten och 

att få det extra stödet är en framgångsfaktor som Nilsson och Wiedel (2018) belyser i sin 

studie. Kunskap om komplexitet och att alla behöver olika behöver det också finnas 

kunskap om på förskolan, menar författarna. 

 

Forskningen visar att lärare huvudsakligen behöver kunskap, färdigheter, erfarenhet och 

stöd när de bedömde prestationsförmågan hos barn med särskilda behov (Akalın, Demir, 

Sucuoğlu, Bakkaloğlu & İşcen, 2014). Det är pedagogernas kompetens, lyhördhet, ett 

positivt socialt klimat och pedagoger som stöttar i leken som påverkar om man anser att 

barnen är i behov av stöd (Lillvist & Granlund 2009; Sjöman, Granlund & Almqvist, 2016; 

Palla 2011). Det är inte någon tydlig skillnad mellan barns behov av särskilt stöd och 

personalens behov av särskilt stöd, hävdar Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson 

och Granlund (2010) i sin studie.  

 

2.5 Inkludering 

Inkludering är en rättighet i alla de nordiska länderna framhäver Palla (2015) i sin studie, 

och verksamheten i förskolan ska inkludera alla barn. När man diskuterar inkludering av 

barn med behov av särskilt stöd, menar Nilholm (2006), att det utgås ifrån att det är något 

speciellt eller onormalt med barnet och detta onormala har blivit något negativt. 

 

Inkluderingen är bara inte att få en plats på förskolan, utan det ska var i en inkluderande 

pedagogiks verksamhet som är socialt anpassat och miljön ska vara inkluderande så att alla 

barn känner sig som en tillgång i gruppen och utvecklas så långt som möjligt (Palla, 2020). 

Det är den grundläggande faktorn, att den pedagogiska verksamheten måste utgå från barns 

olikheter och se mångfalden som en tillgång som berikar förskolans verksamhet, belyser 

Nilholm (2006). Förskolan ska anpassas till mångfalden av olikheter av barn, men 

författaren menar, att skolan som organisation inte är anpassad för barns diskrepanser.  
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Att ha tillgång till olika professioner och att samarbete betyder mycket för att få till en 

lyckad inkludering för alla barn, slår Nilholm (2006) fast vid. När alla professioner 

samarbetar om hur man ska få en inkludering kommer inkluderingen bli bäst, hävdar 

Zucker (2010). När barn är inkluderade skapar det en motivation och barnets utveckling 

samt framtid kommer gynnas av att de känner sig accepterade (Vlachou & Fyssa, 2016). 

Barnet kommer att få bättre social acceptans och interaktioner med andra barn och få 

vänner, enligt författarna. Andra fördelar med en inkludering, som Vlachou och Fyssa 

(2016) tar upp, är kognition, motorik och att barnet kommer få strategier i kommunikation 

med andra och ett bättre språk. 

 

Fler barn idag känner sig inte inkluderade och detta, menar von Ahlefelt Nisser (2014), 

beror på att det finns så många perspektiv på vad en inkludering innebär. Den ska vara 

tillgänglig för alla barn, men de ska också känna en tillhörighet menar Palla (2020). För 

alla barn är inkludering nödvändig oavsett om de har särskilda behov eller inte, men lärarna 

behöver utbildning kring egenskaper hos barn med särskilt behov, lyfter Akalın, Demir, 

Sucuoğlu, Bakkaloğlu och İşcen, (2014). 

 

Det extra stödet ska vara i verksamheten och aktiviteter ska planeras så att alla kan vara 

inkluderade, påpekar Renblad & Brodin (2014). Anpassningar som är inkluderande är när 

material, miljö, vuxnas medlekande, anpassningar i undervisningen, övergångar och social 

och kommunikativa samspel sker i förskolans verksamhet, anser Vlachou & Fyssa (2016). 

Det finns olika faktorer som ställer till det för inkludering, som hur många barn per 

pedagog, pedagogernas färdighet, ekonomiska resurser och hur skolledningen arbetar för 

inkludering (Nilholm, 2006). Kunskap kring hur inkludering sker för barn i behov av 

särskilt stöd saknas, hävdar Akalın, m.fl., (2014). Förutom utbildning, menade lärarna, att 

de behöver stöd från specialpedagoger och verktyg för att arbeta inkluderande fortsätter 

Akalın, m.fl. (2014). Enligt von Ahlefelt Nisser (2014) studie, är specialpedagogers främsta 

jobb att alla barn ska kunna utvecklas i en inkluderande skola.  
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2.6 Specialpedagogik 

Det är svårt att definiera vad en specialpedagogs roll är på förskolan och vad 

specialpedagogik är för något, eftersom det är upp till rektor att bestämma vad rollen ska 

innebära, menar Palla (2015). Specialpedagogik är när pedagogerna känner att de inte 

räcker till och då kallas specialpedagogen in som experthjälp, beskriver Renblad & Brodin 

(2014). Specialpedagogens roll är att samarbeta med olika professioner och med 

vårdnadshavare så att barnet kan komma så långt det kan efter sina förutsättningar, 

framhåller Renblad och Brodin (2014).  

 

Pedagoger på förskolan vill ha vägledning av specialpedagoger genom att ha en pedagogisk 

miljö som är anpassade till alla barn (Tallberg Broman, 2015). Närheten till en 

specialpedagog hjälper, visar Nilssons och Wiedels (2018) studie, då pedagogerna kan få 

hjälp med vardagliga problem som sker här och nu. Pedagogerna vill också ha hjälp med 

att få kompetens omkring barn med särskilda behov, handledning för att få struktur och 

ändra förhållningssätt, framhåller Tallberg Broman (2015). 

 

Att bedöma vem som behövde särskilt stöd, konflikthantering och att samtala med 

vårdnadshavare är det som pedagogerna ansåg att de behövde hjälp med av en 

specialpedagog, hävdar Nilsson och Wiedel (2018). Kompetensutveckling i tecken, 

bildstöd, språkstöd, miljön och att ta vara på egna kompetenser inom arbetslaget lyftes 

också, enligt författarna. När man har en specialpedagog anställd på förskolan, med ökad 

kompetens, kommer också pedagogernas kompetens inom specialpedagogiken att öka, 

hävdar Nilsson och Wiedel (2018). Renblad och Brodin (2014) framhåller att 

specialpedagogen kan ge pedagogerna en ökad förståelse för barnen och barnens behov och 

utveckling, kunna medverka för att utveckla förskolan och ge mer kompetens till 

arbetslagen. Specialpedagogik och extra stöd på förskolan är i en viss tid och vid en viss 

plats och inte något som är bestående, slår Palla (2018) fast vid. Barn som inte har en 

diagnos får oftast inga resurser och här är det viktigt att det finns en specialpedagog på 

förskolan som kan hjälpa pedagogerna att ha ett förhållningssätt och verksamhet som 

hjälper barnet att utvecklas, framhåller Lillvist & Granlund (2009). 
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Stödjande insatser 

Kompetensen hos pedagogerna spelar en viktig roll när det gäller barn med särskilda behov, 

även värdegrundsfrågor och barnsyn, lyfter Palla (2015). Persson (2015) belyser att man i 

tidigare forskning sett hur viktiga relationer är för barn med särskilda behov. Författaren 

skriver, att det gynnar barnet i dess inlärning och det emotionella, sociala och de kognitiva 

förmågorna att utvecklas i nära relationer med vuxna och andra barn. Barn och vuxnas 

relation påverkar hur ett barn klarar av en besvärlig situation, menar Renblad och Brodin 

(2014) i sin studie och en förskola med en stimulerande miljö och god kvalitet ökar barns 

möjlighet att må bra. Ju fler barn i särskilda behov som finns i samma grupp utgör hur 

mycket anpassningar i miljön och verksamheten som planeras efter alla barn och inte bara 

till det barnen som man anser vara i behov, menar Lutz (2010). Att arbeta med 

självreglering, planering och uthållighet är något som gynnar alla barn, och särskilt barn 

med särskilda behov, något som kommer att hjälpa barnet hela livet, påpekar Zucker 

(2010). 

 

Tidiga insatser gör att man får en socioekonomisk vinning längre fram i åldrarna, hävdar 

Nilsson och Wiedel (2018). Förskolan och hemmet ska arbeta med praktiska och enkla 

metoder som barnet kan öva på i olika miljöer, anser Zucker (2010). Vidare visar forskning, 

att få integrera med andra barn, prompta, uppmana till att undersöka och öva vara bra 

strategier för barn med särskilda behov, samt att se att alla barn är unika och kräver sin 

unika lösning, hävdar Zucker (2010).   

 

I stället för att se vad barnet inte kan ska man granska verksamheten och se vad 

verksamheten kan göra för att ge barnet ett förändrat kunnande, framhäver Palla (2018). 

Att ha kunskap om att alla barn lär sig olika och ha variation på undervisningen gynnar 

speciellt barn med särskilda behov, påpekar Renblad & Brodin (2014). Lillvist och 

Granlund (2009) menar, att förskolan måste arbeta mer med sociala samspel och få mer 

kompetens inom lek ock samspel. Detta behöver oftast barn med särskilda behov ha mer 

av, eftersom de har svårt att stanna kvar och avsluta en och samma lek, anser Lillvist och 

Granlund (2009). 
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Zucker (2010) beskriver att andra metoder för barn med särskilda behov är att ha material 

och teknik som hjälper dem i vardagen, förebilder av vuxna och andra barn i lek och andra 

färdigheter, få öva på nya förmågor, inte bestraffa, ge ogillande kommentarer eller blickar, 

och att vara nära och hjälpa att guida och begränsa beteenden. Att ställa rimliga 

förväntningar som är uppnåbara och ha ett team av professionella, där förskola och 

vårdnadshavare jobbar mot samma mål, är extra viktigt där det finns barn med särskilda 

behov, framhåller Zucker (2010).  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet kommer vi ta upp delar från den sociokulturella teorin som vi anser kan 

hjälpa oss förstå de framförda aspekterna i vår empiri. Vi kommer även att beskriva tre 

specialpedagogiska perspektiv som vi anser vara relevanta för vår studie. Enligt Nilholm 

(2007) kan perspektiv förklaras med ett sätt att betrakta och förhålla sig till något.  

 

Vi lyfter den det sociokulturella perspektivet, som har mänskliga möten och 

kommunikation som centrala begrepp för barns lärande i förskolan. Då vi är intresserade 

av hur förskollärare resonerar kring barn i behov av särskilt stöd och inkludering, kommer 

vi att ta stöd av specialpedagogiska perspektiv som bygger på förhållningssätt och 

interaktion. Det är det kategoriska, relationella och dilemmaperspektivet, som alla har 

fokus kring synsätt och bemötande. Vi vet av egen erfarenhet att de yttre omständigheterna 

påverkar vilka förutsättningar pedagogerna har i verksamheten. Därför är det av största vikt 

att vi även har med det perspektivet i arbetet. Med hjälp av dessa perspektiv är vår 

förhoppning att i vår analys kunna kategorisera intervjuerna och på så sätt få svar på vår 

studies syfte. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är Vygotskis (1896 - 1934) teori och han menade att med 

hjälp av interaktion kan man skapa utveckling, skriver Säljö (2000). Vidare, ansåg Vygotski 

att lärande sker genom att samspela med andra, skriver Säljö (2000), och sociala aktiviteter 

som bidrar till kommunikation och samspel, skapar i sin tur utveckling och lärande.  

 

Leken är viktig för barns utveckling av tanke, vilja och känsla, vilket i leken gynnar till att 

skapa en helhet, menar Vygotskij (1995). Leken kan i detta fall ses som ett verktyg som 

utvecklar barnet, vilket då kallas för den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1995). 

Det i sin tur betyder, enligt författaren, att en människa utvecklas i interaktion med individ 

eller verktyg. Utvecklingszonen är då barnet kan göra något med hjälp av assistens ena 

dagen, som i sin tur leder till att barnet kan vara kompetent att göra det själv nästa dag, 
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skriver Säljö (2000). För Vygotskij handlar inte lärandet om vilka hinder en människa har 

utan om att ge rätt hjälp (Säljö, 2000). Enligt Säljö (2000) anser Vygotskij att det finns två 

utvecklingsstadier, vad barnet klarar själv och då barnet är i behov av omgivningens hjälp. 

Det är i dessa nivåer den proximala utvecklingszonen finns, enligt Säljö (2000), det är 

tillgängligt för barnets närmaste utveckling och handlingarna i leken bidrar till barnets 

utveckling. 

 

I ett sociokulturellt perspektiv är interaktion och kommunikation i en kontext 

grundläggande förutsättningar för lärande, menar Løv (2011). Att ingå i en social 

gemenskap är avgörande, enligt författaren, för att kunna lära sig. Aspelin (2013) förklarar 

att grundbegreppen för pedagogiken är relation, kommunikation, interaktion, dialog och 

mänskliga möten. Det är viktigt att studera lärmiljön för att förstå hur den kan göras 

engagerande för alla barn, och de sociala relationerna som finns eftersom de innebär 

erbjudande för lärande (Andersson, 2017). Lärande miljön bör formas så att barnen känner 

sig delaktiga i den pedagogiska verksamheten, menar Säljö (2000), så att barnen får stöd i 

att utveckla en positiv syn kring sitt eget lärande. Genom att kunna kommunicera blir man 

en sociokulturell varelse, vilket gör att kommunikation samt språkanvändning är centrala 

och blir en länk mellan barnet och omgivningen (Säljö, 2000).  

 

Det är pedagogens roll att kommunicera kring vad som händer på förskolan så att barn blir 

delaktiga i hur vardagen kan förstås och förklaras genom att vara engagerad, se, stödja och 

utmana barnet (Eriksson, 2014). Känslan av tillhörighet påverkar positivt genom att barn 

som är socialt inkluderade är motiverade till att lära sig saker (Andersson, 2017). Förskolan 

har en moralisk skyldighet att aktivt arbeta för att främja ett positivt samspel mellan barn 

(Lillvist, 2014). Bra relationer med andra barn är oerhört viktiga för barnets allsidiga 

utveckling och när vi möter barn med svårigheter gäller det att hitta strategier som kan 

prövas på förskolan (Lillvist, 2014). Lärandet sker socialt och kulturellt i mötet med miljön 

eller individer i olika processer (Ahlberg, 2017). Genom att samspela med andra utvecklar 

barnet sin kunskap och lärande, menar Säljö (2000), och i många sociala sammanhang med 

kommunikation och relation med mer kunniga och erfarna människor bildas navet för 

kulturella kunskapsöverföringar. 
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Andra begrepp är normalitet och avvikelser, vad som är normalt och vad som anses vara 

en avvikelse har sin grund i kultur, tradition, ideologier och politiska beslut (Ahlberg, 

2017). I det sociokulturella perspektivet ser man människan vara beroende av historiska 

och sociala sammanhang men även i interaktion och hjälp av andra (Ahlberg, 2017). 

Kulturen som individen tillhör kommer skapa det som den tycker är viktigt att veta, vilka 

förväntningar som förväntas och vilka förutsättningar som ges (Ahlberg, 2017). Säljö 

(2000) menar att hur vi lär har en avgörande betydelse för hur undervisningen organiseras 

och skriver att läraren i förskolan bör ställa sig frågan hur hen tänker om lärandet natur. 

 

Människor föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra 

människor. Alltifrån begynnelsen gör vi våra erfarenheter tillsammans med 

andra.  

(Säljö, 2000, s. 66)  

 

Förskollärarens roll, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, är att visa intresse för varje barns 

funderingar, reflektioner och handlingar (Eriksson, 2014). Barnen blir reellt delaktiga i 

förskolans vardag då mångfalden av barns sätt att uppleva och förstå sin omvärld används 

som pedagogiskt innehåll (Eriksson, 2014). 

 

3.2 Specialpedagogiska perspektiv 

3.2.1 Kategoriskt perspektiv 

Det kategoriska perspektivet har karaktären av något icke- önskvärt (Ahlberg, 2017). 

Barnet anses vara med svårigheter som ofta diagnostiseras och ses som avvikelser (Palla, 

2011). I det kategoriska perspektivet kan med stöd av medicinska och psykologiska medel, 

avvikelser från det normala diagnostiseras vilket kan göra att pedagogiska ansatser eller 

professionalitet kan glömmas bort (Rosenqvist, 2013). 

 

Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) skriver att, enligt Hattie (2009), har individuell 

undervisning lägre effekt än andra typer av stödinsatser för elever med svårigheter, men 

samtidigt kan det vara effektivt om undervisningen anpassas till elevernas behov och 
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förutsättningar. Om man använder individuell undervisning som stödinsats för elever med 

svårigheter beror effekten på hur undervisningen organiseras (Almqvist m.fl., 2015). Det 

är pedagogernas ansvar att lösa problem som uppstår genom att ändra sitt beteende och inte 

tycka att barnet borde bete sig annorlunda (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017). Det gäller att 

som pedagog vara tydlig med vilket pedagogiskt mål man har, men försiktig med medlet 

så barnen ges möjlighet att lyckas (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017).  Aspelin (2013) menar 

att det ena perspektivet, kategoriska, inte utesluter det andra, relationella, utan att det är 

verktyg som gör att vi kan förstå barnet fast på olika sätt. 

 

 

Det har funnits tendenser inom det specialpedagogiska fältet att mest fokusera på barnets 

individuella förutsättningar, istället för att se att omgivningens faktorer kan utgöra hinder, 

eller möjligheter för barnets utveckling (Fischbein, 2012). Svårigheter befästs ofta av 

diagnoser och ses som avvikelser hos individer (Palla, 2011). Åtgärder inom detta 

perspektiv riktas ofta mot den enskilda individen i form av speciella metoder och särskild 

behandling så som specialundervisning (Palla, 2011).  Svårigheten ligger hos barnet genom 

genetik, fysiska, känslomässigt eller psykiskt avvikelser (Aspelin, 2013) Åtgärderna blir då 

att man får en särskild behandling eller undervisning (Palla, 2013). 

 

3.2.2 Relationellt perspektiv 

I det relationella perspektivet ses barnet vara i svårigheter och det centrala är det som sker 

i samspel mellan olika aktörer (Palla, 2011). Detta perspektiv har vuxit fram som kritik mot 

det kategoriska sättet att se på specialpedagogik (Nilholm, 2007).  Ett relationellt synsätt 

innebär att förändringar i omgivningen kan påverka möjligheten att leva upp till vissa krav, 

skriver Rosenqvist (2013), samt att nå vissa mål. 

 

Olika styrdokument lyfter att det ska vara en skola för alla och ett samhälle tillgängligt för 

alla (Rosenqvist, 2013). En uppgift för specialpedagogisk verksamhet är att främja 

relationellt goda och språkutvecklande lärmiljöer (Rubin, 2013). Kommunikationens 

betydelse för lärandet lyfter både Dewey och Vygotskij, skriver Nilsson Sjöberg (2018). 
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Individen skapas, formas och omskapas i kommunikation och språkhandlingar med andra 

personer (Palla, 2013). 

 

Viktigt i det relationella teorierna är pedagogernas relationella kompetens och hur man 

utvecklar sin praktik och undervisning (Aspelin, 2013). I förskolan dokumenteras och 

uppmärksammas relationer mellan barnet och det som pågår runt omkring för att på så sätt 

kunna skapa en verksamhet som är utvecklande och stimulerande (Palmer, 2012). Barnen 

är öppna, menar Palla (2013) och pedagogen måste pendla mellan att se barnets perspektiv 

och sitt eget. Problemet blir i det sammanhanget barnet befinner sig i och inte något som 

det bär med sig, enligt författaren, vilket gör att behoven är föränderliga. I det relationella 

perspektivet finns begreppet en skola för alla där barnet ska vara integrerad så långt som 

den kan och vill men ändå få det stödet att få egen undervisning om det behövs (Aspelin, 

2013).  

 

Utgångspunkten är att det specialpedagogiska förhållningssättet samspelar med övrig 

pedagogisk verksamhet och det centrala är vad som sker i samspelet och förhållandet 

mellan olika aktörer (Palla, 2011). Det val av perspektiv man tar, påverkar synen på eleven, 

menar Rosenqvist (2013). Det specialpedagogiska perspektivet handlar, enligt Bruce 

(2016) om att utgå från möjligheterna hos barnet och se det som finns istället för det som 

fattas. Fokus ska vara på förebyggande- proaktivt- arbete för att barnen ska få optimal 

möjlighet till utveckling och lärande (Bruce, 2016). 

 

3.2.3 Dilemma perspektiv 

Dilemmaperspektivet har sin utgångspunkt i moderna utbildningssystem där alla ska 

förvärva gemensamma kunskaper och erfarenheter utifrån målet en likvärdig skola 

(Nilholm, 2007). Samtidigt ska läraren kunna hantera och bemöta individers olikheter, 

vilket kan skapa ett dilemma (Nilholm, 2007). Ahlberg (2017) menar, att det uppstår 

dilemma när arbetslagen kämpar med att finna lösningar som bidrar till en likvärdighet i 

utbildningen för alla barn enligt läroplanens strävansmål. 
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Med dilemmaperspektivet, menar Nilholm (2007), att pedagoger kan hamna i dilemma då 

de ska möta alla barn och anpassa verksamheten efter deras olika behov och förutsättningar. 

Karlsudd (2012) skriver att det blir ett dilemma då lärarna har olika intressen, olika 

bakgrund och olika uppfattning om t.ex. inkludering. Det i sin tur gör att kunskapen och 

uppfattningen om vad som är bäst för elever med olika förutsättningar för lärande kan vara 

väldigt olika (Karsludd, 2012). Vidare, beskriver Nilholm (2007), dilemma som 

motsättningar det inte går att hitta lösningar på. Dock kräver motsättningarna att pedagoger 

tar ställning, för att finna bästa möjliga väg för att barn ska få likvärdiga förutsättningar att 

utvecklas, efter sin egen förmåga (Nilholm, 2007). Eftersom dilemmat kvarstår, kommer 

man hela tiden, i olika former, göra skillnad mellan elever och på så sätt kommer 

inkludering/ exkludering att återskapas, menar Nilholm (2006). 

 

Pedagogernas attityder och agerande har störst inflytande på verksamheten, därför är det 

viktigaste i det pedagogiska arbetet att ta ställning till vilken människo- och kunskapssyn 

som ska råda (Karlsudd, 2012). Det sociokulturella perspektivet har mycket gemensamt 

med dilemmaperspektivet, anser Nilholm (2007), då dilemma uppträder inom ramen för 

konkreta omständigheter och sociala strukturer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

4 Metod 

I detta kapitel presenteras val av forskningsansats och metod som ligger till grund för denna 

studie. Vidare beskrivs urval, genomförande och bearbetning och analys av insamlat 

material. Slutligen redogörs för tillförlitlighet och etiska ställningstaganden som tagits. 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi valt en kvalitativ ansats som metod. 

Kvalitativ metod, beskriver Kvale och Brinkmann (2014), vara att erhålla respondenternas 

beskrivningar och utveckla mening utifrån deras erfarenhet.  

 

4.1 Val av metod 

Vi har valt en kvalitativ studie som ger inblick i hur några förskollärare resonerar kring att 

inkludera alla barn på förskolan. Repstad (2007) menar att, en kvalitativ studie bland annat 

kännetecknas av att undersöka ett subjektivt förhållningssätt hos en individ. Centralt i en 

kvalitativ metod är att tolka, förstå och beskriva resultat som framkommer, alltså inte att 

förutsäga eller generalisera (Stukát, 2011). Vårt syfte med att vi valt intervjuer är, som 

Repstad (2007) skriver, att vi ska undersöka och analysera enskilda personers åsikter och 

erfarenheter. Problematiken med intervju som metod kan vara svårigheten att förstå och 

uppfatta vad en utsaga betyder och huruvida forskaren tolkar den som intervjuas rätt (Kvale 

& Brinkmann, 2014). 

 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer, då våra intervjuer utgått från frågeområden 

snarare än detaljerade frågor, av åtta förskollärare. En semistrukturerad intervju 

kännetecknas bland annat av att man använder en intervjuguide som stöd för intervjun 

(Repstad, 2007). Vi valde att dela upp frågorna i tre delar kopplade till våra frågeställningar: 

• Hur beskriver förskollärare barn i behov av särskilt stöd? 

• Hur resonerar förskollärare kring förutsättningar för att inkludera alla barn i 

förskolan? 

• Vilken roll har specialpedagogen till förskollärare och barn med behov av särskilt 

stöd på förskolan, enligt förskollärarna? 
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Då det är rådande pandemi har vi varit tvungna att göra några av intervjuerna digitalt. 

Gemensamt för alla intervjuerna är att de har spelats in antingen på telefon eller diktafon. 

 

I kvalitativa intervjuer är det bra att vara flexibel ifall respondenternas svar tar en annan 

riktning eftersom kunskap om det informanterna själva upplever är viktigt och relevant och 

det är det som eftersträvas (Bryman, 2018). Detta kan innebära att man behöver avvika från 

intervjuguiden och ställa passande följdfrågor eller ändra ordningen på de förutbestämda 

frågorna (Bryman, 2018). I vissa fall har vi efteråt ställt följdfrågor som har hjälpt oss att 

få en större förståelse över informantens vardag. 

 

4.2 Pilotstudie 

I pilotstudien har vi valt förskollärare som är verksamma inom förskolans verksamhet som 

sen inte har varit med i den riktiga studien. I pilotstudien försäkrade vi oss om att de 

intervjuade skulle förstå våra frågor. Våra frågor var förståeliga men inte tillräckligt öppna 

så vi valde att göra några få justeringar på dem. Bryman (2018) menar, att en pilotstudie 

ska se till att frågorna är öppna och förstående. Under pilotstudien kan man även se att man 

får variation i svaren och på så sätt göra studien mer intressant (Bryman, 2018). Det var 

variation i svaren, men några svarade samma på två frågor, därför delade vi upp 

intervjuguiden i tre delar efter vår pilotstudie, då vi tror det blir lättare att analysera 

respondenternas svar. 

 

4.3 Urval 

Intervjun gjordes med åtta legitimerade förskollärare som arbetar på förskolor i olika 

kommuner, vilket vi valde medvetet för att få en spridning av respondenterna. Tre 

förskollärare arbetar på privata förskolor och fem förskollärare arbetar på kommunala 

förskolor. Detta var inget vi valde medvetet, utan det var de som tackade ja till att delta i 

studien. Anledningen till att vi enbart valt förskollärare är att de fått ett utökat ansvar för 

förskolebarnens utbildning i den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) 
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och det är därför intressant att höra hur de resonerar kring att inkludera alla barn i förskolans 

verksamhet. 

 

Respondenterna valdes genom ett bekvämlighetsurval där forskaren väljer de personer som 

finns tillgängliga (Bryman, 2018). I detta fall har pandemin ställt till det så till vida att vi 

inte kunnat vara ute och besökt några förskolor för att prata om vår studie och på så sätt få 

tag på respondenter.  

 

Stukát (2011) menar att det är svårt att ange ett säkert antal respondenter för en studie av 

kvalitativ karaktär. Däremot vet man att läsa igenom intervjun, transkribera och tolka 

materialet är tidskrävande, så det är viktigt att försöka uppskatta tiden och sätta det i relation 

till studiens omfattning (Stukát, 2011). 

 

4.4 Genomförande 

Alla respondenterna fick ett missivbrev (Bil,1) innan där vi kort presenterade syftet med 

studien, att de kommer att vara anonyma och att de kunde avbryta intervjun närsomhelst. 

Vidare informerades de om att intervjuerna kommer att spelas in. Då det är pandemi har vi 

inte kunnat genomföra alla intervjuer genom att vara fysiskt närvarande. De vi har kunnat 

träffa har själva valt plats och tid. Respondenterna som vi inte träffat fysiskt har vi intervjuat 

med hjälp av videosamtal genom Messenger. Alla intervjuer har spelats in och tog ca 45 

minuter. Fördelen med att spela in är, enligt Repstad (2007), att man kan koncentrera sig 

på respondenternas svar och slipper anteckna under hela intervjun. Repstad (2007) menar 

vidare att då man antecknar hela tiden är man inte lika engagerad och uppmärksam på 

respondentens verbala språk. 

 

Intervjun var en öppen intervjuform med några förberedda frågor. Kvale och Brinkmann 

(2014), menar att det är bra att utforma några färdiga frågor under varje tema för att inte 

tappa tråden under samtalets gång. Frågorna vi skulle diskutera kring skickades ut till 

respondenterna i förväg, så att de kunde vara förberedda (Bil, 2). 
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4.5 Bearbetning 

Vi transkriberade alla intervjuerna och för att få det empiriska materialet överskådligt valde 

vi att sortera innehållet efter våra frågeställningar. Efter noggrann genomgång framkom 

mönster i informanternas svar som vi placerade under rubriker kopplade till vårt syfte och 

våra frågeställningar: 

 

1. Hur beskrivs barn i behov av särskilt stöd? 

• Sociala samspel 

• Egenskaper 

• Språksvårigheter 

 

2. Hur resonerar förskollärare kring förutsättningar för att inkludera alla barn på förskolan? 

• Barngrupp 

• Arbetssätt 

• Miljö 

• Stöd för pedagoger 

• Framgångsfaktorer 

• Svårigheter 

 

3. Vilken roll har specialpedagogen till förskollärare och barn med behov av särskilt stöd 

på förskolan? 

• Samarbete 

• Stöd i verksamheten 

• Konsekvenser av samarbetet 

 

För att informanterna skulle vara avidentifierade valde vi att koda dem 1–8. Det var en 

fördel att spela in intervjuerna då vi kunde gå tillbaka och lyssna på dem flera gånger för 

att se så vi inte gjorde egna tolkningar eller svar. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

det åligger forskaren under hela forskningsprocessen att kritiskt granska och ifrågasätta 

resultaten, samt vara medveten om att förförståelsen kan påverka analysen av resultaten. 
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Stukát (2011) menar, att forskarna ska ha i beaktan att de svar som ges kan vara svar som 

informanterna tror önskas. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

Det finns fyra kriterier, enligt Bryman (2018), då det gäller tillförlitligheten i en studie. Det 

är trovärdighet- Att det finns flera sanningar och tolkningar och det är forskarens ansvar 

att se till att sanningen kommer fram och att studien har utförts enligt de regler som finns 

(Bryman, 2018). För att ge läsaren en större förståelse har vi använt oss av citat i resultatet 

där respondenten med egna ord har förklarat sin vardag.  Överförbarhet – Att en utförlig 

redovisning har gjorts så att det kontextuella kan överföras till en annan miljö och att 

studien går på djupet (Bryman, 2018). Pålitlighet – att forskaren har antagit ett kritiskt 

förhållningssätt och att studien har granskats och att forskaren har bedömt kvalitéer på de 

metoder och tillvägagångssätt som valts (Bryman, 2018). En möjlighet att styrka och 

konfirmera – säkerhetsställa att forskaren har gjort studien i god tro och inte ha låtit sig 

påverkas av egna värderingar eller att det inte går att få en objektiv insikt (Bryman, 2018).  

Vi har därför haft ett kritiskt förhållningssätt med oss genom hela studien och har inte låtit 

egna värderingar tolka svaren.  

 

Äktheten i studien innebär att forskaren har gett en rättvis bild av dem som har varit med i 

studien, skriver Bryman (2018). Studien ska hjälpa till att få en insyn över förskolans 

verksamhet och öka kunskapen hos dem som varit med och de som väljer att läsa den. 

Bekvämlighetsurvalet av åtta förskollärare är inte generaliseringsbart för alla förskolor utan 

resultatet gäller enbart för denna studie. Vi har haft en medvetenhet om att respondenterna 

kan ha svarat som de tror att vi vill höra. Syftet med studien har varit att förstå och beskriva 

förskollärarens vardag och inte dra allmänna slutsatser.  

 

För att ha en mer tillförlitlighet har vi spelat in intervjuerna med Iphone så att vi kunnat 

lyssna flera gånger för att kunna återgå till svaren, höra tonläget och inte göra egna 

tolkningar. Det är viktigt att ha i åtanke hur forskaren som person tar emot och tolkar det 

som sägs i en intervju, menar Kvale och Brinkmann (2014). Erfarenheter och kunskaper i 
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ämnet är faktorer som påverkar forskarens resultat. Förförståelsen kan ha påverkat 

intervjuerna och resultatet och detta har vi varit medvetna om och reflekterat över när vi 

skrivit och analyserat vårt resultat. För att göra en så bra intervju som möjligt har 

respondenten fått välja tid, plats och genomförande för intervjun och vi har varit extra 

lyhörda för signaler under intervjun. 

 

4.7 Etik 

Kvale och Brinkmann (2014), anser att forskningsetiska frågor bör beaktas i början av 

undersökningen. Vidare skriver författarna att vi som intervjuar har makt över frågorna och 

hur de ställs. Vi är medvetna om att studien genomsyras av etiska frågor genom hela arbetet, 

från intervju till tolkning och det var viktigt för oss att skapa balans mellan att få fram 

relevant information och samtidigt visa hänsyn till respondenterna. Respondenterna ska ha 

inflytande över hur deras svar tolkas och Kvale och Brinkmann (2014) menar, att ett etiskt 

problem kan uppstå när man analyserar intervjuerna på djupet. Vi har tagit hänsyn till och 

varit respektfulla mot respondenterna genom att ställa följdfrågor efter intervjuerna så att 

vi har tolkat deras svar rätt. Redovisning av studien har skett så exakt som möjligt för att 

den ska vara sanningsenlig och etiskt korrekt. Vi har genom detta haft god forskningssed, 

vilket innebär att sanning har framförts, att vi öppet redovisat metoder och resultat, samt 

att det inte finns några personliga intressen i studien (Vetenskapsrådet 2017).  

 

Vi har följt de fyra huvudkraven som enligt Vetenskapsrådet (2017) är: 

 

• Informationskravet som innebär att forskarna är skyldiga att informera deltagarna 

om deras roll i undersökningen och på vilka villkor de deltar: Informanterna fick i 

god tid, innan intervjun ett missivbrev (Bil, 1), där vi beskrivit studiens syfte, 

information kring studien och att studien följer Vetenskapsrådets (2017) 

forskningsetiska principer. Enligt Bryman (2018) är det en ståndpunkt hos forskare 

att aldrig bryta mot några etiska regler och skulle detta ske hade detta skadat 

forskningens rykte och sanningsenlighet. De etiska principerna kan brytas om 

syftet inte är tydligt då samtycke från deltagare sker (Bryman, 2018).  
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• Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan i 

undersökningen: Samtycke har skett från alla informanter, att de har förstått 

studiens syfte, vill vara med samt att de när som helst kan välja att avbryta 

samarbetet, dessa riktlinjer, menar Bryman (2018), ska finns för att skydda både 

respondenterna och de som gör forskningen. Respondenterna undertecknade en 

samtyckesblankett (Bil, 1) innan intervjuerna startade. 

• Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter ska förvaras på ett 

säkert sätt och andra uppgifter om deltagarna ska behandlas med konfidentialitet: 

Vi som intervjuat är de ända som haft tillgång till det inspelade materialet och för 

dess transkribering. Genom att intervjua förskollärare från olika kommuner, genom 

att i resultatdelen benämna förskollärarna med 1 - 8 eller respondenterna och att 

inte benämna förskolornas namn, har vi säkrat konfidentialiteten och på så sätt 

skyddat respondenterna.  

• Nyttjandekravet som innebär att uppgifter om deltagarna endast får användas för 

detta forskningsändamål: Vi informerade respondenterna att insamlat material 

endast kommer att användas av oss författare till denna studie och efter godkänd 

studie kommer materialet att förstöras.  

 

Vi har tagit hänsyn till de etiska principerna, som Vetenskapsrådet (2017) lyfter, genom att 

ingen har kommit till skada, det har inte inkräktat på någons privatliv, informerat om 

rapportens syfte, deltagarna har samtyckt till att vara med, alla som är med i rapporten är 

avidentifierade och rapporten ska endast användas till rapportens ändamål. 
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5 Resultatbeskrivning 

I detta kapitel kommer resultatet av intervjuerna presenteras under rubriker kopplade till 

studiens frågeställningar och med underrubriker. Förskollärarna förklaras med Fsk 1 – 8 

och flera svar är kopplade till citat. 

5.1 Begreppet barn i behov av särskilt stöd, hur kan barnet 

beskrivas? 

 

Sociala samspelet 

Vi kunde i förskollärarnas beskrivning av ett barn som är i behov av särskilt stöd, utläsa 

många gemensamma nämnare. Framförallt lyftes problematiken kring det sociala 

samspelet. Förskollärarna sa att barn i behov av särskilt stöd är barn som behöver stöttning 

och vägledning. Det kan vara en viss tid eller alltid, sa Fsk 1. De förklarade sen på olika 

sätt när den hjälpen kan behövas: 

 

Barnet kan behöva lekhjälp för att förstå det sociala samspelet (Fsk 3). 

 

I vissa områden har barnet lägre kompetens än andra….men de har andra förmågor  

(Fsk 6). 

 

Barnet håller sig inte inom ramarna….inte ens över tid. Förstår inte trivselregler så 

som att samarbeta eller svara på tilltal. Man hör och ser, men lever inte det, alltså 

skolas inte in i det (Fsk 2). 

 

Ett barn som kastar omkull det vi vanligtvis brukar göra. Vi får tänka till i olika 

situationer för att det ska fungera….alltså vi kan inte göra som vi brukar (Fsk 7). 
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Fsk 4, 5 och 8 säger att barnen behöver social stöttning och extra hjälp för att klara 

vardagen. De sociala koderna fungerar inte, säger Fsk 2. Barnen kan behöva stöttning vid 

övergångar, säger Fsk 5 och Fsk 6, samt hjälp med att hantera förändringar (Fsk 2 och Fsk 

7).  

 

En hjälpande hand, under vissa delar av dagen, för att kunna hålla kvar 

koncentrationen (Fsk 8). 

 

Barnet behöver hjälp vid byte av aktivitet (Fsk 6 och 7) samt då det är byte av 

personal (Fsk 7). 

 

Fsk 1 och 3 säger, att det behöver vara en vuxen med, för att förhindra att problem uppstår. 

Fsk 6 säger, att det är enklast med förstärkning av personal, men det finns det inte pengar 

till. Fsk 7 hade också önskat en resurs som stöd i sitt arbete. 

 

Egenskaper 

Vidare förklaras barn i behov av särskilt stöd kunna vara både försiktiga och impulsiva. 

Fsk 5 förklarar barnet som en drömmare, som har svårt med närminnet, men är en rolig 

kompis att vara med.  Fsk 7 förklarar, att de kan ha svårt att hantera känslor tillsammans 

med andra barn och vuxna. Det finns de barn som behöver lugn och ro och mindre 

barngrupper (Fsk 8). 

 

Barnet är stressat, impulsiv och skrattar när någon slår sig. Samtidigt är hen osäker 

och rädd för höga ljud (Fsk 1). 

 

Har svårt att fokusera….försöka avskärma för andra…ställa sig framför så att hen 

ser den vuxne och fångar in hens fokus (Fsk 5).  
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Barnet kan vara manipulativt….antingen över- eller 

understimulerat….högkänsligt….smart och snabbtänkt (Fsk 2). 

 

Barnet är utåtagerande och skrikigt (Fsk 4). 

 

Barnet är tillbakadraget i vissa situationer som samling…har svårt att koncentrera 

sig och det brister i språkförståelsen (Fsk 8). 

 

Hen har autistiska drag…entonigt ljud…snurrar på saker…ingen ögonkontakt (Fsk 

3). 

 

Några förskollärare förklarar med olika ord att barnen förstör för andra, slåss, kastar saker. 

Samtidigt säger de att barnen är aktiva och motoriskt rörliga. Här kan, säger Fsk 3 och Fsk 

4, att rörelserna blir yviga och barnet kan skada sig själv och andra. 

 

Språksvårigheter 

Flera förskollärare säger att barnet kan behöva hjälp språkligt då de kan ha dåligt ordförråd 

och / eller språkförståelse. Barn som behöver extra stöd med sitt språk kan ha annat 

modersmål eller behöver de stöd i sitt talande språk, säger Fsk 8. 

Barnet behöver extra stöd i kommunikationen med andra barn… att föra en dialog. 

Duktig med att använda sitt kroppsspråk (Fsk 8).  

 

Det kan vara en språkstörning som gör att barnet blir i behov av särskilt stöd (Fsk 

5). 

 

Har entoniga ljud….alltså inget språk (Fsk 3). 

 

Barn med annat modersmål som inte har något talspråk alls….utmanande både för 

pedagoger och barnet…att inte kunna göra sig förstådd (Fsk 6). 
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5.2 Arbete för inkludering 

Barngrupp 

Fler förskollärare säger att barnen behöver delas in i mindre grupper för att kunna se 

barnens behov. I resultatet kan vi utläsa att gruppstorlek samt personaltäthet är olika på 

förskolorna. Vi kallar förskolorna för 1 - 8. 

 

1.  6 personal, 21 barn, 1 - 5 år  

2. 3 personal, 12 barn, 1 - 3 år  

3. 3 personal, 15 barn, 1 - 3 år  

4. 6 personal, 21 barn, 3 - 4 år  

5. 4 personal, 21 barn, 4 - 5 år  

6. 1 personal,  7  barn, 4 - 5 år  

7. 5 personal, 21 barn, 3 - 5 år  

8. 3 personal, 17 barn, 2 - 4 år  

 

En Fsk 2 berättar att hon endast har sju barn, 4- 5 år, på sin avdelning och menar att hen 

därför ser alla barn och deras behov, vilket gör inkludering lättare. En Fsk 1 berättar att de 

delar in barnen i små grupper vilket de har möjlighet till eftersom de är sex pedagoger. 

 

Vi måste arbeta nära barnen, säger Fsk 3 och 4, ibland för att uppmuntra dem och ibland 

för att undvika konflikter. De behöver hela tiden ha en personal vid sin sida, säger flera 

förskollärare. 

 

Stärka och tänka tvärtom….för att lyckas måste man utgå från barnet så att alla klarar 

av det….inte exkludera barnet (Fsk 5). 

 

Barnet behöver vara i samma grupp med samma personal (Fsk 1).  
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Diskussioner i arbetslaget kring vad vi kan göra (Fsk 6). 

 

Tänka om…ändra arbetssätt…. Ändra i organisationen och göra på annat sätt (Fsk 

7). 

 

Arbetssätt 

Samarbeta 

Flera av de intervjuade lyfter vikten av att samarbeta i arbetslaget. Fsk 2 säger att alla på 

förskolan vet allt om barnen vilket gör att personalen kan hjälpas åt och bryta mönster. 

 

 Ändra på det vi gör…. det är inget fel på barnet (Fsk 6). 

  

Vi måste samma riktlinjer….vi har ändrat rutiner…alltid en vuxen med t.ex. vid 

toaletten för att förhindra konflikter…undviker köbildning (Fsk 3). 

  

 Hitta lösningar och anpassningar (Fsk 7). 

 

 Dramatisera för barnen så alla kan förstå (Fsk 6). 

 

Vi lyssnar in och observerar….SKA-arbetet är till stor hjälp där vi kan se 

förändringar i samspel och se varje barns behov och utveckling kopplat till 

läroplanen (Fsk 1). 

 

Genom att sätta upp mål och planera aktiviteter som alla klarar av, utmanar man både 

de som har kommit långt och de som inte har kommit så långt (Fsk 5). 
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Viktiga handlingar för att kunna inkludera alla barn är att bekräfta och benämna det de 

säger och gör (Fsk 4). Fsk 3, lyfte vikten av att stötta i leken och att arbeta mycket kring 

det sociala samspelet. 

 

Vi får hjälp av specialpedagog så att alla delaktiga i den sociala gemenskapen (Fsk 

7). 

 

Det gäller att ligga steget före för att förebygga (Fsk 1). 

 

 

Struktur 

Att ha struktur på dagen och att ha dagliga rutiner säger flera förskollärare är bra.  

 

Vi får barnen delaktiga genom att berätta vad vi ska göra (Fsk 4). 

 

 Ha kontinuitet och anpassa verksamheten efter barnets dygnsrytm (Fsk 2). 

 

 Grovstruktur….göra samma varje dag (Fsk 5). 

 

Gemensam samling varje dag där barnen får ta plats och berätta sin åsikt. Likadant 

varje dag o planerad av pedagog (Fsk 8). 

 

Anpassa samlingarna…lyssna in och observera (Fsk 1) 

  

Fsk 6 och Fsk 8 säger att det är viktigt att barnen är närvarande i aktiviteter, men de behöver 

inte vara delaktiga. Fsk 5 säger att pedagoger inte skulle tvinga barn när man vet att de har 

svårt i vissa situationer. Barnen påverkar sin vistelse genom att bestämma vad de ska leka 
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med och vilka aktiviteter, säger Fsk 8, och de kan sen inspirera varandra, genom att våga 

vara med i olika situationer.  

Vi tar hjälp av vårdnadshavare, säger Fsk 6 och Fsk 7, genom att fråga hur de gör hemma 

och samarbeta. 

 

Miljö 

Flera förskollärare lyfter vikten av att anpassa miljön.  

 

 Plocka bort material och minska valen (Fsk 7).  

  

 Inga regelstyrda lekar och ingen yttre stimuli….barnens fria fantasi ska 

styra….minskar stress (Fsk 2). 

 

Det gäller att inte lägga problematiken på barnet utan vi måste förändra i miljön och 

vårt förhållningssätt (Fsk 3). 

 

Anpassa samlingar….tänka på det individuella barnet (Fsk 1).  

 

 Vi måste ändra vårt synsätt på barnet…lika mycket värt (Fsk 6).  

 

Att vara ute, nämner både Fsk 6 och Fsk 7. Att ha pulshöjande aktiviteter är bra, menade 

Fsk 6, eftersom barnen sen kan vara stilla en stund när lite energi gått bort.  

 

Material som förskollärarna lyfte i arbetet med inkludering var: 

 

• TAKK (Fsk 3, 4, 5, 6 och 8) 

• Bildstöd och/ eller bildkartor  (Fsk 1, 3, 5, 6, 7 och 8) 

• Material som är neutralt både köns- och utvecklingsmässigt (Fsk 1) 
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• Arabiskt material och avslappning (Fsk 6) 

• Polyglutt-  modermålsträna, lyfta vissa ord (Fsk 5) 

 

Stödjande insatser 

Andra professioner 

Alla förskollärarna lyfter att andra professioner är ett stöd ute i verksamheten. Det är 

logoped, psykolog, BVC, chef, rektor, språkpedagog och specialpedagog som nämns. Stöd 

från dessa kan vara handledning, kartläggning och stöttning i samtal och i verksamheten.  

 

Specialpedagogen stöttar i samtal….vi pedagoger får hjälp och kan lära oss av 

specialpedagogen (Fsk 5). 

 

Vi har haft psykolog inkopplad…förr skulle vi arbeta lågaffektivt, men det funkar 

inte…vi måste plocka ut barnet från gruppen eftersom det annars blir en fara för de 

andra barnen (Fsk 3). 

 

En språkpedagog hjälper oss med de barn som har annat modersmål än svenska. 

Enligt vårt uppdrag ska vi anpassa verksamheten så att den passar alla individer 

oavsett vilka förutsättningar de har (Fsk 8). 

 

Vi har fått kompetensutveckling (Fsk 6). 

 

Fsk 4 berättar att de har Barn och elevhälsoteam kopplat till förskolan och 

specialpedagogen där kommer ut och hjälper till med arbetssätt för att underlätta och stötta 

alla barn. Om hjälp på individnivå önskas måste vårdnadshavaren ge tillåtelse och då kan 

vi stötta både barn och vårdnadshavare, säger Fsk 4 och 7. Fsk 7 berättar att de har tillgång 

till ett team där tjänster kan köpas in, där finns logoped och psykolog, men tyvärr ingen 

specialpedagog. 
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Vi saknade det eftersom de enbart handledde personalen och inte observerade 

barnen…vi önskade att specialpedagog kommit och fått någon bild….inte bara det 

vi beskrev (Fsk 7). 

 

Eftersom vi inte har någon specialpedagog har vi ett nära samarbete med BVC (Fsk 

1). 

 

Rektorn och vårdnadshavarna är väldigt närvarande (Fsk 1 och 2). 

Stöd av kolleger 

Flera förskollärare säger att de hjälper och stöttar varandra i arbetslaget. 

 

Vi tipsar varandra i arbetslaget hur vi ska göra och sen göra likadant för att 

underlätta…vad kan vi ändra… (Fsk 7). 

 

Viktigt att vi i arbetslaget samarbetar (Fsk 3). 

 

Genom att diskutera i arbetslaget och med annan personal vågar vi prova nytt och 

kan se från olika perspektiv (Fsk 4). 

  

 Hjälps åt och diskuterar för att kunna ligga steget före och kunna förebygga (Fsk 1). 

 

Behöver vi stöd hjälps vi åt genom att titta på gruppen. Vi anpassar verksamheten 

efter barnet….dra ner på tempot, tar fram handarbete eller lägger oss ner och berättar 

sagor (Fsk 2). 

 

Planering 

Vi som förskollärare har tre timmars planering i veckan och en del av den tiden träffas vi 

och diskuterar hur vi kan hjälpa barnen som har behov av stöd och hur vi kan gå vidare, 

berättar Fsk 3. 
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 Planeringen är reflekterande för att se var barnet befinner sig (Fsk 6). 

 

Vi har 2h egen planering och 2h kollegiemöte i veckan, vilket medför att vi kan 

samarbeta kring hur vi ska bemöta barnen (Fsk 2). 

 

Vi har 2 ½ planering i veckan….går igenom bilder och filmer för att se var barnen 

befinner sig (Fsk 1). 

 

Miljö  

Vi har fått resurs som kan vara själv med barnet om det inte klarar av att vara med i 

samlingen, säger Fsk 3. Fsk 1 har handlingsplan för t.ex. var barnet ska sitta eller vem som 

ska ha ögonen på barnet och det skapar en trygghet. Fsk 2 säger, att pedagogerna ska vara 

närvarande och sitta ner för att behålla lugnet.  

 

Blir det oroligt ska vi vara inlyssnande och plocka tillbaka lugnet genom att erbjuda 

något nytt. Pedagogerna ska inte fixa med en massa andra saker (Fsk2). 

 

Hitta enskilda ställen där barnet kan få sitta i lugn och ro (Fsk 7). 

 

Vi har fått ändra i miljön samt fått en utökad miljö (Fsk 3). 

 

 Hjälpmedel 

Stöd för barnen, säger Fsk 5 är bildstöd, veckoschema, timetimer eftersom de skapar en 

tydlig struktur för dem. Även Fsk 6 nämner att TAKK och bildstöd är bra eftersom fler kan 

förstå.  

 

Stöd i form av material kan vara böcker från specialpedagogen som pedagogerna 

kan läsa (Fsk 3). 
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Barnen har bestämda stolar som de sitter vid (Fsk 6). 

 

Logoped kommer med bildstöd, material och tips (Fsk 7). 

 

Framgångsfaktorer för inkludering 

Förebyggande arbete 

Både Fsk 3 och Fsk 4 säger, att det är ett långsiktigt arbete med att vägleda och stötta barnen 

i det sociala samspelet. Kollegiala möte gör att alla på förskolan vet allt om alla barn och 

grupper, säger Fsk 2. 

 

 Lekträning har gjort att samspelet blivit bättre i barngruppen (Fsk 3). 

 

Det blir ett förebyggande arbete när vi är närvarande och bekräftar barnen….de 

lyssnar och tar till sig (Fsk4). 

 

Förebyggande med smågrupper (Fsk 2). 

 

Olika strategier gör att vi kan arbeta förebyggande (Fsk 1). 

 

Samspelet 

Fsk 1 säger, att genom att ha handlingsplan och regler skapas trygghet både för barn och 

vårdnadshavare. Tydlig struktur skapar förståelse över dagen, när man ska gå hem t.ex., 

säger Fsk 5. 

 Våra förhållningsregler hör vi upprepas i barnens lek (Fsk 2). 

 

Vi har positiva barn….tillåtande klimat vilket gör att ingen är rädd för att prova nytt 

(Fsk 6). 
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Stor förståelse barnen emellan….alla är olika med olika behov (Fsk5). 

Barnen är inte rädda för hen längre (Fsk 3). 

 

Hjälpmedel 

Fsk 5 lyfter olika material, som skapar mindre oro för barnen, då de kan få kontroll över 

hur dagen ser ut och att de kan förmedla sig på något sätt.  

 

Andra professioner 

Psykologen kommer med andra ögon och ställer frågor till oss som vi inte tänkt på 

själva (Fsk 7).  

 

Vårt samarbete med BVC har gjort det lättare att se helheten kring barnet (Fsk 1).  

 

Specialpedagogen har spelat stor roll i arbetet och stödet när behov finns i 

barngruppen (Fsk 8). 

 

Svårigheter 

Både Fsk 1 och Fsk 4 anser att det ibland är svårt att räcka till: 

 

BHT-möte och föreläsningar är bra men vi hinner inte alltid utföra det som önskas. 

Vi får ta tillvara de små stunder som ges……blöjbyte där vi får ögonkontakt och kan 

bekräfta (Fsk 4) 

 

Viktigt att arbetslaget hjälps åt när tålamodet tar slut (Fsk 1) 

Fsk 2 upplever inte att hen inte räcker till. De har små grupper och barnen som kommer till 

dem söker efter något annat än vad den kommunala förskolan kan ge. 
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 Ofta har barn speciella behov och/eller är vårdnadshavarna speciella (Fsk 2). 

 

 Man behöver annat stöd än det vanliga (Fsk 6). 

 

Hade inte rektorn tillsatt extra personal och vi fått utökat avdelningen genom att 

använda en del av lekhallen hade det aldrig fungerat (Fsk 3). 

 

Det är inte helt vedertaget att man får resurs även om barnet har fått en diagnos (Fsk 

5). 

 

Fsk 5 saknar språkstödjare som fanns förr och påtalar att det inte finns logopeder ute och 

jobbar med barnen längre. Hon lyfter även problematiken med att utredningar tar tid och 

att det påverkar arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Fsk 7 lyfter problematiken över 

att de inte har specialpedagog och tillstå då de själva får ta fram åtgärdsprogram. 

 

5.3 Specialpedagogens roll 

Samarbetet med specialpedagog 

Resultatet visar att det är varierande kring hur samarbetet med specialpedagog ser ut. I de 

privata förskolorna finns inte den närheten till specialpedagoger som det finns för de 

kommunala förskolorna. Ska de få hjälp av specialpedagog från kommunen krävs att barnet 

har en diagnos, säger Fsk 1. Vi har specialpedagog kopplad till skolan som vi kan boka, 

säger Fsk 2 och Fsk 7 kan köpa in tjänsten från annan instans. 

 

Vi behöver inte använda henne eftersom vi lägger pusslet själv (Fsk 2). 

 

Vi får köpa in den tjänsten….just nu finns ingen specialpedagog (Fsk 7). 
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Från förskollärarna på de kommunala förskolorna lyfter alla att de har ett bra samarbete 

med specialpedagogen som stöttar personalen på olika sätt. Fsk 4 och Fsk 6 säger att hen 

alltid återkopplar. 

 

Det kan vara TAKK-utbildningar, ICDP- vägledande samspel, som har sin grund i 

barnkonventionen……skapar förståelse för att barn är olika (Fsk 5). 

 

Specialpedagogen håller i föreläsningar och kompetensutvecklingar….kan handla 

om autism och om bemötande (Fsk 8). 

 

Specialpedagogen finns att bolla med… är ibland med på våra reflektioner (Fsk 6). 

 

Specialpedagogen besöker förskolan ibland spontant och ibland när vi pedagoger har 

bokat henne (Fsk 8). 

 

Samarbete sker även genom Barn och elevhälsmöte, där specialpedagogen utgår ifrån, nu 

mera genom Skype, berättar Fsk 4. Varannan fredag kan man, i en mötesgrupp, lyfta ett 

barn man är orolig för till specialpedagogen, säger Fsk 6. Fsk 5 lyfter även hen möten där 

specialpedagogen är med. 

 

Fsk 3 säger, att specialpedagogen även kommer ut i barngruppen och observerar. Hen 

kommer ut och observerar och inget problem är för stort för hen, säger Fsk 6. 

Specialpedagogen kommer ut och observerar gruppdynamiken, säger Fsk 8. 

 

Vill vi att hen ska observera ett enskilt barn gör vi först en observation som vi skickar 

till specialpedagogen men då måste vi ha vårdnadshavarna med oss (Fsk 3). 

 

Om vi hade haft specialpedagog att tillgå hade hen kunnat vara med i samtalet med 

vh och stöttat (Fsk 7).  
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Hen samarbetar också genom handledning och pågående utredningar (Fsk 5).  

 

Samtalsformer 

Fsk 1, 2 och 7 har inget stöd från specialpedagogen men hade önskat att det haft det. Fsk 1 

menar, att de hade kunnat få hjälp med hur de ska bemöta, hur de ska nå och vad de kan 

göra för barnet. Fsk 2 minns hur det var på förra arbetsplatsen, som var kommunal, då fick 

man bekräftelse kring sina funderingar runt barnen och kunde bolla dem med 

specialpedagogen. 

 

Specialpedagogen kommer ut till förskolan, observerar, kan hålla en samling. 

Kommer sen och pratar med oss pedagoger kring vad hon sett då hon varit ute (Fsk 

3). 

 

Samtalar kring olika dilemma, hur man ska gå vidare, barn som oroar eller inte mår 

bra (Fsk 5). 

 

Specialpedagogen öppnar deras ögon så att de kan se nytt (Fsk 4). 

 

Specialpedagogen har haft ett eget samtal med de personal som är outbildade så att 

vi kan arbeta mot våra gemensamma mål (Fsk 3). 

 

Fsk 3 säger att specialpedagogen är med i samtalen med vårdnadshavare där hon är tydlig 

och förklarar för dem. Fsk 7 hade av en specialpedagog önskat handfasta tips och hur man 

tar upp saker med föräldrar. Specialpedagogen hjälper till i kontakten med vårdnadshavare, 

säger Fsk 6 och Fsk 8 säger att hen är behjälplig i samtal med vårdnadshavare.  

 

Handledning av specialpedagog 

Fsk 4 och Fsk 8 säger att de får tips och ideér kring hur de ska arbeta i barngruppen. Fsk 5 

och 8 lyfter att de får ibland handledning, det säger Fsk 7 att hen önskat. 
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Vi har fått kompetensutveckling i specialpedagogik…..man lär sig massor av 

specialpedagogen (Fsk 6). 

 

Rådgivning och tips i arbetet med barngruppen….hjälper till med handlingsplaner 

(Fsk 8). 

 

Jag hade önskat hjälp av specialpedagog för att skriva åtgärdsprogram och någon att 

bolla med (Fsk 7). 

 

Material 

De förskolor som använder sig av TAKK och bildstöd har fått det materialet av 

specialpedagogen. Förskollärarna lyfter även andra material som specialpedagogen 

bidragit med. 

 

Olika material som kan hjälpa…det kan vara taktila saker, skärmvägg och tips på 

litteratur (Fsk 5). 

 

Tips och ideer på vad vi kan prova eller läsa (Fsk 6). 

 

Tips på litteratur för att underlätta arbetet i barngruppen (Fsk 4). 

 

Gör olika material som vi kan använda, tex pekkartor (Fsk 8). 

 

Konsekvenser av samarbetet 

Genom vårt samarbete med specialpedagogen har vi pedagoger blivit tryggare eftersom vi 

kan bolla ideer med henne, säger Fsk 3. Vi har fått ett öppet klimat genom samarbetet med 

specialpedagogen, säger Fsk 6, och vi vågar fråga om minsta lilla.  
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När vi arbetar tillsammans blir det det bästa för barnet, säger Fsk 4, och säger att 

specialpedagogen även hjälper till då vårdnadshavaren inte vill att hen ska bli inkopplad. 

Fsk 5 lyfter vikten av att kunna sätta in tidiga insatser. 

 

Ju tidigare desto bättre…det främjar för skolan……vi måste börja jobba utan att 

utredningen är klar….så fort vi ser att ett barn behöver extra stöd ska hen få det. 

Jobba förebyggande och tidiga insatser gör hela gruppen stabil (Fsk 5). 

 

Specialpedagogen spelar stor roll i arbetet och stödet när behov finns i barngruppen 

(Fsk 8). 

 

Jag lär mig om specialpedagogiska frågor och om specialpedagogik (Fsk 6). 

 

Fsk 7 säger att de själva fått leta upp material eftersom de inte har någon specialpedagog 

att tillgå. De arbetar med ”Levla lärmiljö” som är ett arbetsmaterial där man ringar in 

problemet för att sen kunna arbeta vidare med det. 

 

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Beskrivning av barn i behov av särskilt stöd, från förskollärarna, var gemensam då de anser 

att barnet på något sätt behöver stöttning i vardagen. I det sociala samspelet behöver ofta 

barnen stöd, eftersom de saknar lekkoder, har svårt för förändringar och övergångar. Barnet 

beskrivs vara allt från tillbakadragna eller utåtagerande, och behöver av dessa anledningar 

en vuxens närhet för att kunna delta i det sociala samspelet. Problematiken som 

förskollärarna lyfter är att det inte på alla förskolor finns resurs att tillgå och då blir det 

svårt att arbeta förebyggande. 

 

Barn i behov av stöd har ofta någon språksvårighet vilket i sin tur påverkar barnet i 

vardagen då de behöver kunna kommunicera, på något sätt, för att känna sig delaktiga i 

förskolans verksamhet. Detta beskrivs som utmanande både för barnen och pedagogerna. 
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Förskollärarna lyfter bl.a. TAKK och bildstöd som bra verktyg för att kunna inkludera alla 

barn. 

 

Förskollärarna säger att samarbetet mellan kolleger och andra professioner är viktiga för 

att kunna se barnet från olika perspektiv och för att kunna förändra sitt arbetssätt.  Att arbeta 

förebyggande genom att ha struktur på dagen och ändra i miljön, menar förskollärarna vara 

ett sätt för att arbeta inkluderande.  

 

Alla förskollärarna diskuterar hur de arbetar inkluderande och ingen lägger problematiken 

på barnet, utan fokuserar på hur miljö och arbetssätt ska kunna skapa de förutsättningarna. 

Däremot kan vi i deras svar höra att förutsättningarna är olika på förskolorna genom 

barngruppernas storlek och personaltätheten. De lyfter vikten av att arbeta i små grupper 

men att de inte alltid har den möjligheten.  

 

Förskollärarna säger att de behöver stöd på olika sätt för att kunna inkludera alla barn i 

förskolans verksamhet och lyfter samarbete med vårdnadshavare samt andra professioner 

som viktiga i det arbetet. Förskollärarna anser att samarbeta med specialpedagog tillför den 

kompetens de saknar genom t.ex. handledning, samtal, observation, komma med material 

och tips. Förskollärarna på de privata förskolorna berättar att de inte har specialpedagog att 

tillgå utan måste köpa in tjänsten eller boka genom skolan.  
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6 Analys 

I detta kapitel kommer vi redovisa en analys utifrån studiens teoretiska ansatser som är det 

sociokulturella perspektivet och de tre specialpedagogiska perspektiven, kategoriskt-, 

relationellt- och dilemmaperspektivet.  

6.1 Sociokulturella perspektivet 

Resultatet visar att många av barnen i behov av särskilt stöd behöver stöttning i att leka, 

förstår inte lekkoder, samarbeta med andra och övergångar. Leken är viktig för barn, 

eftersom de där utvecklar en helhet och en förståelse för sin omvärld (Vygotskij, 1995). I 

samspel med andra och i sociala aktiviteter lär vi oss kommunicera och samspela, skriver 

Säljö (2000) och barnen förlorar dessa egenskapen då de inte kan till godo göra sig det i 

leken och inte utveckla en positiv syn på sitt lärande.  

 

När förskollärarna pratar om barns egenskaper som barn som kastar, manipulativt, 

impulsivt, svårt för intryck, utåtagerande, skrikigt, svårt med att kommunicera, 

tillbakadraget eller skadar andra, tolkar vi att barnet har svårt att komma med i leken och 

samspela med andra barn. Om dessa barn ska komma med i den pedagogiska verksamheten, 

anser Säljö (2000), att det är miljön och verksamheten som ska ändras. Vygotskij (1995) 

talar om den proximala utvecklingszonen där barnet kan behöva hjälp ena dagen och utifrån 

det nästa dag kan klara det själv (Säljö, 2000). I resultatet utläser vi att barnen kan behöva 

hjälp med byte av aktivitet, hålla kvar koncentrationen eller att inte hamna i konflikter. Løv 

(2011) menar, att interaktion är den grundläggande förutsättningen för att lära. I resultatet 

ser vi att förskollärarna benämner ”att man ska ändra på det vi gör”, ”det är inget fel på 

barnet”, ”hitta lösningar”, ”lyssnar in och observerar” och ”sätta upp mål som alla klarar”. 

De försöker att ändra på sitt eget synsätt, pedagogik eller hitta unika lösningar i stället för 

att se att det är fel på barnet och att det är barnet som måste ändras på.  

 

I resultatet är det många av barnen i behov av särskilt stöd, som har språksvårigheter. Det 

är barn som kan ha en språkstörning eller har ett annat modersmål. Det försvårar för 

förskollärarna, enligt studien, när det inte finns språkstödjare, i verksamheten, eftersom 

många av dessa barn har även svårt med det sociala samspelet. I det sociokulturella 
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perspektivet är interaktion och kommunikation grundläggande förutsättningar för lärande 

(Løv, 2011) och Aspelin (2013) förklarar att relation, kommunikation, interaktion, dialog 

och mänskliga möten är viktiga grundbegrepp för pedagogiken. Många av barnen saknar 

detta verktyg när de inte har ett språk och de blir svårt för dem att hantera vardagen i 

förskolan, visar resultatet. Det är pedagogens roll att kommunicera med barnen om vad 

som händer i verksamheten, se och stödja barnet (Eriksson, 2014). Enligt studien är det en 

svår del i förskolans verksamhet när många barn inte har något språk alls eller bara ger 

ifrån sig ljud. Lillvist (2014) menar att, förskolan ska möta alla barn och hitta strategier 

som ska prövas i förskolan. De intervjuade gav TAKK, bilder och pekkartor som 

fungerande strategier för barnen som inte har något språk. Säljö (2000) skriver att 

kommunikation och språkanvändning blir en länk mellan barnet och omgivningen. I 

resultatet kan vi utläsa att då förskollärarna och kompisarna inte kan ha en kommunikation 

med barnet får det barnet använda sig av kroppsspråk och behöver extra mycket stöttning i 

kommunikationen med andra barn. Säljö (2000) menar att det är viktigt att inte se hinder 

utan att ge det rätta stödet, där barnet befinner sig. Vygotskij (1995) skriver att det finns 

två olika utvecklingsstadier ett där barnet klarar det själv och ett när barnet behöver 

omgivningens hjälp. 

 

Pedagogens roll utifrån ett sociokulturellt perspektiv, enligt Eriksson (2014), är att visa 

intresse för varje barns tankar, funderingar och handlingar. Att vara inlyssnande och se var 

barnen befinner sig, menar förskollärarna är viktigt i förskolan. Eriksson (2014) tar upp att 

det är pedagogens roll att benämna och bekräfta det barnen säger och gör för att göra de 

delaktiga i vardagen. De sociala relationerna erbjuder en arena för lärande i leken, skriver 

Eriksson (2014), och förskollärarna ansåg att det är viktigt att stötta i leken. Vidare menade 

förskollärarna att det är ett långsiktigt arbete att stötta barnen i det sociala samspelet och 

Lillvist (2014) pekar på hur viktigt det är med leken för den allsidiga utvecklingen. 

Andersson (2017) menar, att det är viktigt att syna lärmiljön och de sociala relationerna för 

att se vad de erbjuder barnen och göra alla barn engagerade. 

 

Att ha ett gott samarbetet med specialpedagogen och att ha nära relation där man vågar 

lyfta upp sina funderingar ser vi i resultatet ger framgång. De förskolor som inte har en 
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specialpedagog saknar också den kompetensen som en specialpedagog besitter, med att 

bolla strategier, skriva handlingsplaner och få tips och råd hur man kan arbeta vidare. 

Aspelin (2013) poängterar att det är viktigt vilken kompetens pedagoger har och hur det 

utvecklar sin praktik samt undervisning, och här ser vi ett gott resultat då en specialpedagog 

är kopplad till förskolan.  

 

6.2 Specialpedagogiska perspektivet 

6.2.1 Kategoriska perspektivet 

I det kategoriska perspektivet ser man barnet med behov och barnet ses som en avvikelse 

(Palla, 2011).  I våra resultat kan vi inte se att pedagogerna har det kategoriska perspektivet 

utan att de har ett relationellt perspektivtagande. Vi tolkade det som att de hela tiden 

försöker lägga problemet på miljön, verksamheten eller på sig själva och vad de kan 

förändra. Palla (2011) menar att i det kategoriska perspektivet har barnen oftast en diagnos 

och ses som avvikande. I studien kan vi inte höra eller uppleva att förskollärarna anser att 

de bara är barn med diagnos som behöver hjälp eller extra stöttning eller att de ser barnen 

som avvikande. 

 

Individuell undervisning kan vara effektiv om man anpassar den efter barnens behov och 

förutsättning (Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015). På förskolan, där man har 

möjlighet, har man löst det genom att dela in barnen i mindre grupper, pedagogerna jobbar 

nära och på så vis göra alla inkluderade i den pedagogiska verksamheten. Ingen i resultatet 

tar upp att de arbetar enskilt med barn med behov av särskilt stöd, men de kan ta bort barnet 

från verksamheten om barnet vill eller om det behövs som en strategi. Hejlskov Elvén och 

Edfelt (2017) menar att det är pedagogernas ansvar att lösa problem som uppstår i 

verksamheten genom att ändra sitt beteende. I resultatet uttrycker sig förskollärarna att de 

försöker anpassar miljön, minskar valen, ändra sitt förhållningssätt, anpassa samlingar, 

tänka individuellt på barnen och att alla är lika mycket värda. Författarna skriver vidare att 

Pedagogerna måste vara tydliga med vilka pedagogiska mål man har och ge de rätta 

verktygen så att alla barn har möjligheten att lyckas (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017). Det 
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kategoriska perspektivet utesluter inte de relationella, menar Aspelin (2013) utan de är 

verktyg som gör att vi förstår barnet fast på olika sätt. 

 

Det har funnits tendenser inom specialpedagogiken, skriver Fishbein (2012), som gjort att 

man mest har fokuserat på barnets individuella förutsättningar. Åtgärderna har då varit att 

lägga problemet hos barnet genom genetik, fysisks, känslomässiga eller psykiska 

avvikelser (Aspelin, 2013). I vår studie ser vi att detta nästan försvunnit helt och 

förskollärarna trycker på vikten av att ha en specialpedagog kopplad till verksamheten som 

kan hjälpa dem i sitt synsätt och få en större förståelse för barnet. 

 

6.2.2 Relationella perspektivet 

I det relationella perspektivet är barnet i svårigheter (Palla, 2011) och det är förändringen i 

miljön som gör att barnet kan leva upp till krav som man har på barnet eller verksamheten 

(Rosenqvist, 2013). Detta, menar förskollärarna, kan visa sig genom att alla barn inte 

behöver vara med på allt och man ska inte utsätta barnen för det man vet att de inte klarar 

av. Aspelin (2013) skriver om en skola för alla, där barnet kan vara en del av verksamheten, 

men också får chans att välja att inte vara det och ändå får utvecklas efter sina 

förutsättningar. 

 

I studien kan vi utläsa, att de i förskolan möter barn med olika förutsättningar och kraven 

på förskolläraren ökar, när det är många barn i grupperna. Några av förskollärarna önskar 

sig mer personaltäthet som hade gjort att man kunde arbeta nära, men att det inte finns 

ekonomi till det. I det relationella perspektivet är det pedagogernas relationella kompetens, 

hur man utvecklar sin praktik och undervisning som är viktigt, menar Aspelin (2013). I 

resultatet beskriver förskollärarna att samarbetet med specialpedagogen har en stor roll och 

hur öppen man kan vara i sitt arbetslag är viktiga verktyg som blir avgörande.  

 

Det val av perspektiv som pedagogerna tar påverkar deras syn på barnet, menar Rosenqvist 

(2013). Det vi ser i studien är att det finns stora ambitioner för att inta det relationella 
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perspektivet och att se möjligheter istället för hinder. Bruce (2016) förklarar att utgå från 

möjligheterna hos barnet i stället för det som fattas är vad det specialpedagogiska 

perspektivet handlar om. Förskollärarna lyfter vikten av att kunna observera, dokumentera 

och reflektera för att kunna jobba förebyggande, samt att de tidiga insatserna gör hela 

gruppen stabil. Genom att fokusera på ett förebyggande- proaktivt- arbete, menar Bruce 

(2016), skapas optimal möjlighet till utveckling och lärande (Bruce, 2016).  

 

6.2.3 Dilemma perspektivet 

Dilemmaperspektivet har sin utgångspunkt i moderna utbildningssystemet där alla ska få 

samma kunskaper och erfarenheter utifrån en likvärdig skola, skriver Nilholm (2007). 

Resultatet pekar på att med de få resurser som finns är det svårt för alla barn att nå en 

likvärdig utbildning eftersom pedagogerna har svårt att räcka till. Ahlberg (2017) menar 

att, det blir ett dilemma för förskollärarna när de ska försöka hitta lösningar som bidrar till 

en likvärdig utbildning för alla barn enligt läroplanen.  

 

Det finns olika förutsättningar ute på förskolorna kring samarbete med språkstödjare, 

specialpedagog, andra professioner och resurspersonal. I de privata förskolorna finns inte 

specialpedagoger och där behöver man ibland köpa in tjänsten. På någon privat förskola 

måste barnet ha en diagnos för att specialpedagogen ska kunna hjälpa till. Dilemmat blir 

att barn ofta inte får en diagnos i tidig ålder och det i sin tur gör att tidiga insatser inte sätts 

in. Nilholm (2007) menar, att läraren ska kunna hantera alla barns olikheter och möta alla 

barn och anpassa verksamheten till olika individer. Andra saker som skapar svårt med 

likvärdig utbildning är antal personal kontra antalet barn det finns i verksamheten. 

Resultatet visar att barngrupperna är stora och det blir svårt att anpassa verksamheten efter 

alla barns olika förutsättningar.  

 

Pedagoger hamnar i dilemman när det finns olika barnsyn, uppfattning om inkludering, 

pedagogerna har olika utbildningar, intressen och bakgrunder (Karlsudd, 2012). Vi ser i 

resultatet att förskollärarna uppskattar att kunna diskutera i sitt arbetslag där de kan hjälpa 

och stötta varandra för att få en samsyn kring barnen. Specialpedagogen kan vara till stor 



 

61 

 

hjälp och det visar även studien på, eftersom förskollärarna säger att de behöver stöd av en 

specialpedagog eller av andra professioner. I de kommunala förskolorna samarbetade de 

med specialpedagogen och kunde diskutera kring barn i behov av stöd eller verksamhetens 

utformning. 

 

Det positiva och det föränderliga är något som förskollärarna pekar på är viktigt i 

arbetslagen, men också att ligga ett steg före och arbeta förebyggande. Diskussioner och 

reflektioner förekommer på pedagogernas planeringar. Resultatet visar att planeringarna 

som förskollärarna lyfter är inte samma på alla förskolorna. Det är skillnad både på hur 

mycket tid man har, kan vara beroende på pedagogers utbildning, och i vilka konstellationer 

som planeringen sker.  Detta blir också ett dilemma när man har olika mycket tid att 

diskutera barn- och kunskapssyn. Karlsudd (2012) trycker på att det är pedagogers attityder 

och agerande som har det största inflytande på verksamheten och det pedagogiska arbetet 

är att ta ställning till och ha gemensam barn- och undervisningssyn. När då pedagogerna 

har olika mycket tid blir inte verksamheten likvärdig. 

 

Resultatet visar att vissa barn beskrivs som utåtagerande och de andra barnen då blir rädda. 

Ändå vill man att en inkludering ska se så långt det är möjligt och inte exkludera barnet i 

förskolans verksamhet. Det blir ett dilemma ute i verksamheten då det inte finns tillräckligt 

med personal för att kunna skapa trygga miljöer. Nilholm (2012) menar, att dilemman 

uppträder inom ramarna för konkreta omständigheter och sociala strukturer. 

 

Nilholm (2007) skriver, att det finns dilemman i förskolan som det inte går att hitta 

lösningar på och vi ser i resultatet att ekonomin är ett av dem. Pedagoger vill finnas nära, 

kunna vägleda och stötta, men det finns inte tillräckligt mycket pengar till resurs eller 

personaltäthet. Ute i verksamheterna kämpar pedagogerna med just detta, menar Ahlberg 

(2017), att hitta lösningar som gör att alla barn får en likvärdig utbildning. Utifrån de 

premisser förskollärarna har, visar vår studie, att de försöker skapa förutsättningar för 

barnen att utvecklas och lära utifrån sin egen förmåga. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel kommer en diskussion föras kring studiens resultat där vi kopplar vår empiri 

till litteraturgenomgång, tidigare forskning och våra teoretiska utgångspunkter. Därefter 

följer en metoddiskussion kring våra metodval, vidare diskuteras specialpedagogiska 

implikationer och ett förslag på framtida forskning. Ett sammanfattande slutord avslutar 

diskussionen. 

7.1 Hur förklaras barn i behov av särskilt stöd? 

Alla barn ska ges den ledning, stimulans och särskilt stöd som hen behöver (Skolverket, 

2018). I resultatet ser vi att det finns barn på förskolorna som behöver särskilt stöd, barn 

som inte har någon diagnos, men som under en viss tid eller alltid behöver hjälp och 

stöttning. Det vi kan utläsa är att det är en komplex fråga där förskollärarnas syn kan vara 

den avgörande orsaken till om barnet är i behov av särskilt stöd eller inte. 

 

Förskollärarna upplevde att de inte alltid kunde vara så närvarande som de önskat och Lutz 

(2010) skriver, om just den problematiken när det finns många barn i grupperna på 

förskolan blir barnen i behov av stöd eftersom pedagogerna inte hinner med. Vissa har fler 

svårigheter och behov än andra barn och behöver mer tid och hjälp av en vuxen eller en 

annan förbild i form av en kamrat (Renblad & Brodin, 2014). Sandberg, Lillvist, Eriksson, 

Björck- Åkesson och Granlund (2010) skriver att det inte är någon skillnad mellan barns 

behov av särskilt stöd och personalens behov av särskilt stöd, pedagogernas stöd blir 

barnens stöd. I resultatet framkom att barnen behövde stöttning för att klara vardagen vilket 

förskollärarna kunde ge om de hade förutsättningar. Fanns inte tillräckligt med personal 

eller barngruppen var för stor, menade förskollärarna att de behövde stöd. De extra krav 

som pedagoger har på stora barngrupper, många barn med olika behov och mångfalden av 

barn gör att pedagogerna inte hinner med den känslomässiga närheten och individuella 

stödet som vissa barn kräver (Vera, Jay, Frode och Lars, 2015).  

 

Resultatet visar att barn som har språksvårigheter, barn som är utåtagerande, försiktiga eller 

impulsiva blir barn i särskilda behov i samspel med andra barn. Enligt Sandberg & Norling 

(2014) är det en grupp som är oidentifierad, där förskolan anser att de är efter i utvecklingen 
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jämfört med sina jämnåriga kamrater och därför behöver särskilt stöd. Förskollärarna 

beskrev att barn kunde ha svårigheter med de sociala koderna, viket skapade konflikter i 

barngruppen. Enligt ovanstående resonemang kan vi tänka oss att när förskollärare hela 

tiden måste stötta barnen i deras konflikter kan de inte vara med i leken och vara medlekare 

utan får då släcka bränder, vilket gör att barnen inte lär sig de sociala koderna och behöver 

mer stöd av en vuxen.  

 

I resultatet framkom vikten av att arbetslaget samarbetade när tålamodet tog slut och att ha 

olika professioner som arbetar nära. Sandberg och Norling (2014) skriver, att dåliga 

relationer mellan barnen och pedagogerna också gör att det blir ett barn i behov av särskilt 

stöd, då barnens prestationer blir sämre när de upplever att de inte har en bra relation med 

en vuxen. Vi håller med om att relationen mellan barn och pedagog är viktig men även att 

relationen mellan pedagogerna är bra, så att de kan samarbeta med varandra och med andra 

professioner, vilket förskollärarna ansåg var viktigt. 

 

Flera förskollärare beskrev barn i behov av stöd som att de slåss och kastar saker. Dessa 

barn har svårigheter att foga sig i verksamheten (Lillvist & Granlund, 2009) och har svårt 

att leva upp till förskolans krav och regler (Renblad & Brodin, 2014). Palla (2011), anser 

att det särskilda stödet blir en tolkning av vad förskolan och förskollärarna tycker, eftersom 

det är deras tolkningar efter hur barnen uppför sig som ger särskilt behov. Utifrån 

ovanstående resonemang, samt hur förskollärare beskriver, kan det bli att fel tolkning görs 

av pedagoger som är stressade eller inte är närvarande. De kan tolkas som om intresse 

saknas av pedagogerna, fast det egentligen handlar om att inte räcka till. De ser och förstår 

inte när barnen är i behov av stöd, vilket då kan påverka vilket perspektiv som tas. Om 

pedagogerna har det kategoriska perspektivet, där man ser barnet med behov eller det 

relationella perspektivet där barnet är i svårigheter (Palla, 2011). Barnen granskas och 

jämförs med andra barn och det blir det som är normalt som blir det avgörande i 

bedömningen (Palla, 2018). Resultatet pekar på att barn med beteendeproblem upplevs vara 

barn i behov av särskilt stöd av förskollärarna, eller som vi diskuterar att pedagogerna är i 

behov av särskilt stöd. 
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Forskningen visar att det pedagogerna behövde var kunskap, färdighet, erfarenheter när de 

bedömde ett barn i behov av särskilda stöd (Akalın, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu & İşcen, 

2014). I vår studie framkom att förskollärarna tar upp barn som behöver stöttning framför 

allt i lek, lekkoder i det sociala samspelet, samarbeta, övergångar, förändringar och byte av 

personal. Barn som inte förstår lekkoder och inte kan samarbete, upplevs som barn med ett 

annorlunda beteende, skriver Palla (2011). Lillvist (2014) menar att dessa barn har 

svårigheter att accepteras av andra barn, vilket påverkar deras självförtroende och de får en 

frustration och blir isolerade från de andra barnen. Resultatet visar också att många barn 

blir frustrerade och förstör för andra som ett resultat av sin frustration att inte få vara med 

och de får en låg självkänsla. Lillvist (2014) anser att dessa barn som inte får vara med och 

leka också blir sämre på leken eftersom de inte får finslipa sina sociala färdigheter och de 

får färre möjligheter att samspela. Utifrån ovanstående resonemang kan vi tänka att de barn 

som blir uteslutna av andra barn blir inte en del av den sociala gemenskapen. Har 

pedagogerna inte tid att hjälpa dessa barn in i gemenskapen, visar denna studie på att dessa 

barn då kan bli i behov av särskilt stöd, vilket inte borde kunna ske på förskolan. Det 

sociokulturella perspektivet tydliggör hur viktigt det är att ingå i en social gemenskap med 

kommunikation och interaktion som viktiga grundbegrepp, för att utvecklas och lära, menar 

Løv (2011).  

 

Lutz (2009) har i sin studie visat att de flesta barn med särskilda behov hade en pedagog 

som jobbade nära, kunde vägleda barnet i svårigheter i vardagen och sätta ord på det barnet 

gjorde. Detta framkom också i vår studie. Förskollärarna ville kunna arbeta nära för att 

förhindra och rätta till om något blev fel eller tokigt. Barn i behov av särskilt stöd får då 

mer uppmärksamhet av pedagoger, barn och andra vuxna när den punktmarkeras och följs 

efter under stora delar av dagen (Sandberg & Norling, 2014). Lillvist och Granlund (2009) 

menar, att pedagogers kompetens lyhördhet, ett positivt och socialt klimat och stöttning i 

leken utgör en stor framgång för barn i behov av särskilt stöd. Det är i den sociala kontexten 

som barnet blir ett barn i behov av särskilt stöd, menar Renblad och Brodin (2014) och 

utifrån det tolkar vi det som att det då kan avgöra att ett barn som anses behöva vara i behov 

av särskilt stöd på en avdelning inte anses behöva samma stöd på en annan.  
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Att få särskilt stöd menar European Agency (2017) är att få samma förutsättning och samma 

värde som sina jämnåriga kamrater och ta hänsyn till varje barns utveckling. I resultatet ser 

vi dock att det är svårt att räcka till för alla barn med de pedagoger som finns. Många av 

barnen har någon form av språksvårigheter och har svårt att kommunicera och göra sig 

förstådd i sin vardag på förskolan och detta blir en utmaning för förskollärarna. Vi funderar 

över om det idag finns fler barn som har svårt att kommunicera och göra sig förstådda på 

grund av flerspråkighet. I resultatet framkom att det saknades modersmålslärare som fanns 

förr och kunde stötta barnets i sitt första språk. 

 

Det är pedagogernas uppgift att se till att alla barn utvecklas och får det stöd det specifika 

barnet behöver (Edfelt, Sjölund, Jahn & Reuterswärd, 2019) i första hand i gruppen och i 

verksamheten (Björck-Åkesson, 2014). Avvikelser i språk, kommunikation och 

koncentration är barn som blir i behov av stöd och som väcker förskollärarnas funderingar 

(Lillvist & Granlund, 2009). I resultatet säger förskollärare att barn som har problem med 

ordförråd och språkförståelse anses vara barn i behov av särskilt stöd. Detta hävdar även 

flera forskare då de skriver att barn som har språksvårigheter blir utåtagerande och får dålig 

koncentrationsförmåga och blir barn som behöver extra stöd av pedagogerna (Lillvist m.fl, 

2009; Sjöman m.fl., 2016; Lutz, 2010; Palla, 2018).  

 

Vårt resultat visar att man på förskolan, om det finns förutsättningar, ger tidigt stöd och 

insatser till de barn som behöver genom TAKK, bildstöd och specialpedagog eller andra 

professioner. De tidiga insatserna på förskolan är viktiga, hävdar forskningen (Tallberg 

Broman, 2015). Genom tidiga insatser får barnen större chanser att klara av skolan 

(Renblad & Brodin, 2014) och ge fördelar både kunskapsmässigt, socialt och ekonomiskt 

under barnets uppväxt (Nilsson & Wiedel, 2018).  

 

7.2 Hur inkluderar förskollärarna alla barn? 

Inkludering är en rättighet i de nordiska länderna och verksamheten i förskolan ska 

inkludera alla barn, skriver Palla (2015) och enligt läroplanen ska alla barn få en utbildning 

som är utformad och anpassad så att de kan utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 
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2018). I vårt resultat lyfter förskollärarna att små grupper, att ha struktur och kontentitet 

skapar trygghet och är gynnsamt vid inkludering. Anpassningar som är inkluderande är när 

material, miljö, vuxnas medlekande, anpassningar i undervisningen, sociala och 

kommunikativa samspel sker i förskolans verksamhet, menar Akalın, Demir, Sucuoğlu, 

Bakkaloğlu och İşcen (2014).  I resultatet kan vi utläsa att förskollärarna inte alltid har 

möjlighet att som pedagog att vara delaktig så att barnen kan inkluderas. Vi tänker att en 

inkluderande miljö blir extra svårt när det finns en stor variation av barn. På förskolan finns 

alla barn representerade som sedan i livet kommer gå mot olika skolformer. Barn ska inte 

bara vara inkluderade utan de ska känna sig som en tillgång i gruppen. Vi ser i resultatet att 

förskollärarna gör sitt yttersta för att inkludera alla barn, men att de inte alltid ges 

förutsättningar för det genom att kunna planera och reflektera kring barngruppens behov.  

 

Ett ha gemensamt mål är, enligt förskollärarna, viktigt för att inkludera alla barn i 

verksamheten. Förskollärarna menade, att det krävs samarbete mellan pedagogerna så att 

alla arbetar mot samma mål för att kunna hjälpas åt och bryta mönster. Det är viktigt att 

diskutera och reflektera över vad barnet behöver och vill, skriver Edfelt (2017) och Nilholm 

(2006) menar, att genom att samarbeta kan man få till en lyckad inkludering för alla barn. 

Med hjälp av att sätta upp mål och planera aktiviteter kan man klara av att utmana alla barn, 

menade förskollärarna. De ser ur ett relationellt synsätt som, enligt Rosenqvist (2013), 

innebär att förändringar i omgivningen kan påverka möjligheten av att leva upp till vissa 

krav. Det krävs stor kompetens av pedagogerna, enligt Edfelt (2017), att se och lära sig när 

ett barn vill vara inkluderad i förskolans verksamheter och när hen behöver vara själv, men 

ändå inkluderad. Dilemmat, som vi ser det, blir när pedagogerna ser och vet att de behöver 

finnas nära för att barnet ska känna sig inkluderat, men det finns på grund av olika 

omständigheter inte möjlighet till det.  

 

Den pedagogiska verksamheten måste utgå från barns olikheter och se mångfalden som en 

tillgång som berikar förskolans verksamhet, skriver Nilholm (2006). I resultatet framkom 

att förskollärarna tyckte det var viktigt att barnen är närvarande i aktiviteter, men de 

behöver inte vara delaktiga. Vissa barn behöver observera innan de vågar delta i en aktivitet 

vilket vi anser vara en slags inkludering. Edfelt (2017) skriver att, inkludering betyder inte 
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att alla måste göra samma och vistas på samma plats med alla andra hela tiden utan ska 

göras efter varje barns behov. I vår studie framkom det att de gånger förskollärarna nämner 

individuellt stöd är de tillfälle då barnet behöver lugn och ro, vilket vi tolkar att vara 

inkluderad när man själv väljer att inte vara med. Vi ska inte tvinga barn när man vet att de 

har svårt i vissa situationer, menade förskollärare. Edfelt (2017) belyser att det ska finnas 

en acceptans för att man vill och har olika förutsättningar och behov av inkludering. Det, 

menar Aspelin (2013), även gäller för vilket perspektiv man utgår ifrån och skriver att det 

ena, kategoriska, inte utesluter det andra, relationella, utan att de är verktyg som gör att vi 

kan förstå barnet fast på olika sätt. Effekten av individuell stödinsats beror på hur 

undervisningen organiseras, menar Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015).  

 

Genom att hjälpa varandra och diskutera i arbetslaget, kan man ligga steget före, våga prova 

nytt och se från olika perspektiv, menade förskollärarna. Edfelt (2017) anser att det ställer 

krav på kompetens, tid och planering hos pedagogerna att tänka igenom vad inkludering 

menas för det enskilda barnet. Kunskap om komplexitet och att alla behöver olika behöver 

finnas på förskolan, enligt Nilsson och Wiedel (2018). Kompetensutveckling, kollegiala 

möten och planering, lyfter förskollärarna som hjälp i arbetet med att inkludera barn i behov 

av stöd. Här, menar Nilholm (2006), att det är viktigt hur man diskuterar inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd, eftersom det utgås ifrån att det är något speciellt eller onormalt 

med barnet och detta onormala kan bli något negativt. Vi kan dock inte utläsa att 

förskollärare uttryckte sig med de termerna i vårt resultat, utan de menade att dessa barn är 

i behov av annat stöd än det vanliga och för att lyckas måste man utgå från barnet och stärka 

dem där de är så de inte blir exkluderade. Vi kopplar det till det relationella perspektivet, 

som lyfter begreppet en skola för alla, där barnet ska vara integrerat så långt som den kan 

och vill, men ändå få stöd till egen undervisning om det behövs, menar Aspelin (2013).  

 

Förskollärarna menar, att barn påverkar sin vistelse genom att bestämma vad de ska leka 

med och vilka aktiviteter. De kan sen inspirera varandra genom att våga vara med i olika 

situationer. Här är det viktigt att pedagogerna är närvarande och ser vilka barn som väljer 

att inte vara med och vilka som inte får vara med, tänker vi. Att motverka exkludering är 

att fundera, som pedagog, vilka barn som hamnar utanför, menar Niss (2018) och det är 
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ofta i lek eller sociala samspel som barn i behov av särskilda behov inte får vara med. Det 

är viktigt att stötta i leken, arbeta mycket kring det sociala samspelet och ligga steget före, 

menade förskollärarna. Vi utläser i både forskning och i vårt resultat att förskollärarna 

behöver stötta alla barn i lek, inte bara de som är i behov av särskilt stöd, eftersom de i 

leken får öva sin sociala kompetens. När barn är inkluderade skapar det motivation och 

barnets utveckling gynnas, skriver Vlachou och Fyssa (2016), samt att barnet kommer få 

en bättre social acceptans och interaktion med andra barn och få vänner. I det 

sociokulturella perspektivet är det mänskliga möten och kommunikation som är viktiga 

begrepp och i resultatet nämns de som bärande bitar för barnens sociala utveckling, skriver 

Säljö (2000). Andra fördelar med inkludering, enligt Vlachou och Fyssa (2016), är 

kognition, motorik och att barnet kommer få strategier i kommunikationen med andra barn 

och då även ett bättre språk. 

 

Vi ser i resultatet att det ges olika förutsättningar ute i verksamheten och vi kopplar det till 

dilemmaperspektivet som, Nilholm (2007) menar, uppstår då pedagoger ska möta alla barn 

och anpassa verksamheten efter deras behov och förutsättningar. Här kan det bli 

problematiskt eftersom det inte är lätt att hitta en inkluderingsform som passar alla barn, 

från barn med funktionsvariation till särskilt begåvade barn på samma avdelning där alla 

ska känna sig inkluderade. Att arbeta med små grupper är önskvärt, men alla har inte den 

möjligheten, visar det sig. Förskolan ska anpassas till mångfalden av olikheter av barn men 

skolan som organisation är inte anpassad för barns olikheter, skriver Nilholm (2006), vilket 

vi kan hålla med om, då de i vissa verksamheter finns stor variation av barn, som ska 

inkluderas i verksamheten. Enligt ovanstående och utifrån förskollärarna kan vi utläsa att 

de tidiga insatserna är viktiga på förskolan, men de tidiga insatserna så som resurs och 

mindre barngrupper lyser med sin frånvaro på flera förskolor som ingår i vår studie. 

 

Personaltätheten ute på förskolorna är varierande vilket medför att förutsättningarna också 

är olika. Förskollärarna lyfter att de behöver arbeta nära barnen för att ibland uppmuntra 

och ibland undvika konflikt, här menar Nilholm (2006) att faktorer såsom antal barn per 

pedagog, ekonomiska resurser och pedagogers färdighet kan ställa det i arbetet för 

inkludering. Det framkom också att i arbetet med barn i behov av särskilt stöd ofta kräver 
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att en pedagog finns för det enskilda barnet för att förebygga och stödja. Renblad och 

Brodin (2014) anser, att det extra stödet ska vara i verksamheten och aktiviteter ska planeras 

så att alla kan vara inkluderande. Svårigheten här är att, om de inte fått resurs, räcker 

pedagogerna ute i verksamheten inte till. Förskollärarna menade att det är viktigt att 

arbetslaget hjälps åt då tålamodet tar slut och att de har handlingsplan för t.ex. vem som 

ska ha ögonen på barnet, för att underlätta i vardagen. Här lägger förskollärarna svårigheter 

hos barnet och som Palla (2011) skriver blir perspektivet kategoriskt eftersom speciella 

metoder och särskild behandling riktas mot barnet. Dock tolkar vi det, precis som Palla 

(2013) lyfter, att problemen blir i sammanhanget barnet befinner sig i och inget de bär med 

sig, därför får pedagogerna göra det bästa av situationen och pendla mellan att se barnets 

perspektiv och sitt eget.  

 

Alla förskollärare lyfte vikten av att ha stöd av andra professioner ute i verksamheten och 

von Ahlefelt Nisser (2014) skriver att specialpedagogens främsta jobb är att alla barn ska 

kunna utvecklas i en inkluderande skola. I resultatet framkom att de hade ett bra samarbete 

med specialpedagogen och fick stöd i form av handledning, kartläggning och i olika 

samtalsformationer. De förskollärare som inte hade tillgång till specialpedagog saknade 

stöd från hen och lyfte att de i stället hade nära samarbete med BVC, logoped, 

språkpedagog, rektor och vårdnadshavare. Oavsett vilken profession, visar resultatet att det 

är viktigt för pedagogerna att ha någon att diskutera samt reflektera med, att ha tillgång till 

andra professioner och att samarbeta betyder mycket för att få till en lyckad inkludering, 

menar Nilholm (2006). I det relationella perspektivet lyfts vikten av att dokumentera och 

uppmärksamma relationer mellan barnet och det som pågår runt omkring, för att kunna 

skapa en verksamhet som är utvecklande och stimulerande, menar Palmer (2012). 

Förskollärarna tar även hjälp av vårdnadshavare för att fråga hur de gör hemma och på så 

sätt samarbeta med dem. Det är pedagogernas uppgift att lösa förutsättningarna för 

inkludering, det går inte att ändra på barnet eller vårdnadshavarna, menar Jensen (2018). 

Då vi har en annan erfarenhet, blev vi positivt överraskade av att alla förskollärare lägger 

problemet på sig själva och på verksamheten i stället för på barnet. 
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Inkludering är inte bara att få en plats på förskolan, utan det ska vara inkluderande 

pedagogisk verksamhet, som är socialt anpassad och miljön ska vara inkluderande (Palla, 

2020). Detta, lyfter även förskollärarna, som en viktig del i det inkluderande arbetet, och 

menar att samlingar ska anpassas efter barnen, vilket de gör genom att lyssna in och 

observera. Problematiken som vi tolkar det och som försvårar för inkludering är att man 

kan se på inkludering på olika sätt och att alla inte vill vara inkluderade i förskolans 

aktiviteter. Det i sin tur gör det ännu viktigare att det finns tid för att planera och reflektera 

kring vad inkludering innebär.  

 

Barn ska få det stöd de är i behov av för att kunna delta i lek och aktiviteter, menar 

Lundqvist (2018), detta för att kunna ingå i en social gemenskap med andra barn i en 

inkluderande miljö. Det är också viktigt att tänka på att förändra miljön och 

förhållningssättet så att problematiken inte hamnar på barnet, menar förskollärarna och 

Lutz (2013), anser att förskollärares förhållningssätt och förskolans organisation ska 

anpassas utifrån barns olikheter som finns i barngrupperna. I ett relationellt perspektiv, 

menar Bruce (2016), att fokus ska vara på det förebyggande pro- aktiva arbetet så barnen 

får optimal möjlighet till utveckling och lärande. Vår studie visar att olika strategier så som 

lekträning, vara närvarande och bekräfta barnet, gör att det blir ett långsiktigt förebyggande 

arbete, som visat sig positivt i det sociala samspelet.  

 

7.3 Vilken roll har specialpedagogen till förskollärna och barnen 

med behov av särskilt stöd på förskolan?  

Att samarbeta med olika professioner och vårdnadshavare så att alla barn på förskolan kan 

komma så långt de kan efter sina förutsättningar är specialpedagogens roll, skriver Renblad 

& Brodin (2014). I resultatet ser vi att några förskollärarna tycker att samarbetet med 

specialpedagogen gör att de blir tryggare samt att de vågar ta upp det som oroar dem. 

Närheten till en specialpedagog hjälper pedagogerna med just det som sker här och nu och 

i vardagen, menar Nilsson och Wiedel (2018), och förskollärarna ansåg att de har fått ett 

öppnare klimat där de vågar prova och försöka genom samarbetet med specialpedagogen.  

Problemet som vi ser det är att det inte finns någon lag på att det ska finnas någon 
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specialpedagog ute i förskolan. Detta gör att förskollärarna inte får den specialpedagogiska 

kompetensen de skulle behöva för att kunna möta alla barn. Man sparar in pengar när man 

inte har en specialpedagog, men problem kan uppstå längre fram i skolsystemet och 

kostnaden blir då större. Förskollärarna lyfter även fram att samarbete med andra 

professioner, som t.ex. specialpedagog, logoped, psykolog, språkpedagog eller 

modersmålslärare ger dem mer kompetens och extra stöd i deras arbete med barn i behov 

av särskilt stöd. 

 

Specialpedagogens uppgift är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare (SFS 

1993:100), samt vara ett stöd i det pedagogiska arbetet så att verksamheten kan möta alla 

behov som finns hos barnen. Det finns förskolor som har barnhälsoteam där förskollärarna 

får stöttning, visar resultat, men det finns också de förskolor som inte har någon 

specialpedagog kopplad till förskolan eller att man måste köpa in den tjänsten. Den 

kompetens som specialpedagogerna kan ge pedagogerna spelar en viktig roll för barn i 

behov av särskilt stöd (Palla, 2015). I resultatet framkom en önskan om att få hjälp, av 

specialpedagogen, med hur de skulle bemöta och nå barn i behov av särskilt stöd. Flera 

forskare (Nilsson & Wiedel, 2018; Renblad & Brodin, 2014; Sandberg & Norling, 2014; 

Lillvist & Granlund, 2009) menar att genom den kompetens specialpedagogen besitter, kan 

förskolan få ökad kunskap och ett förändrat förhållningssätt kring barn i behov av särskilt 

stöd, som skapar ökad förståelse för barnens behov och utveckling. I resultatet ser vi att de 

förskolor som inte har en specialpedagog saknar detta stöd. De saknar hur man ska bemöta 

barnet och hur de kan ändra på sitt synsätt, på undervisningen eller miljön, att ha någon att 

bolla med, ha hjälp att fylla i ansökningar, kontakt med vårdnadshavare och andra 

professioner, handledning, handfasta tips och dilemman som uppstår. I ett sociokulturellt 

perspektiv är interaktion och kommunikation grundläggande förutsättningar för lärande 

(Løv, 2011). vilket vi tolkar att även förskollärarna anser.  

 

Bruce (2016) menar, att det är när den vanliga pedagogiken inte räcker till som en 

specialpedagog kopplas in. Förskollärarna lyfte, att specialpedagogen kan komma ut och 

observera barngruppen eller verksamheten, diskutera med dem hur de kan arbeta vidare 

eller bara vara ett bollplank där man kan lyfta det som oroar personalen. Sandberg och 
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Norling (2014) menar, att det är genom samarbete med andra professioner som 

förskolläraren får en större kunskap om stimulerande miljöer och att arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd blir mer genomtänkt. Dessa förutsättningar måste skapas av rektor 

och ge arbetslaget tid med det kollegiala samtalet, men också ett erkännande av 

specialpedagogen (Bruce, 2016). I resultatet såg vi att planeringstiden var olika ute i 

verksamheterna och vilken utbildning personalen har spelar också in i hur mycket planering 

var och en har. Vi ifrågasätter hur det blir en likvärdig förskola för alla barn då både 

litteratur, forskning och förskollärare lyfter de olika förutsättningarna på förskolan. 

Förskollärarna lyfter även att det är viktigt att ha en samsyn kring barn i behov av stöd och 

att hela arbetslaget måste få tid till att diskutera för att få en gemensam syn. Även Sandberg 

och Norling (2014) skriver att tid, utbildning, reflektion och dokumentation kring de 

metoder som tillämpas barn i behov av särskilt stöd saknas. Ett dilemma, som både Ahlberg 

(2017) och Nilholm (2007) menar, uppstår då lärare ska hantera och bemöta individers 

olikheter och kämpar för att finna lösningar samtidigt som de, enligt Karsludd (2012) har 

olika uppfattningar om vad som är bäst för elever med olika förutsättningar för lärande. Vi 

kan utifrån resultatet se att förskollärarna gör det de kan för att med de medel de har finna 

lösningar. 

 

Barn är beroende av samspel med andra för att utvecklas och lära, menar Hylander och 

Guvå (2017), och konsekvenserna av det har blivit specialpedagogens roll, att stötta 

pedagogerna med barn som man upplever är utmanande och inte arbeta med särskild 

undervisning. Resultatet visar dock att man ibland måste plocka bort dessa utmanade barn 

från verksamheten för att barnet ska få hitta lugnet och erbjudande om något annat. Här 

fokuseras det på barnets förutsättningar, kategoriskt perspektiv, i stället för att se 

omgivningens faktorer, menar Fischbein (2012). Man måste hitta det som fungerar och hitta 

barnets drivkraft och se vad som fungerar i stället för det som inte fungerar, anser Bruce 

(2016). Förskollärarna menar att, man behöver samtala kring dilemma för att veta hur man 

ska gå vidare med de barn som oroar eller inte mår bra. I stället för att se vad barnet inte 

kan ska man granska verksamheten och se vad verksamheten ska göra för att få ett förändrat 

kunnande hos barnen, menar Palla (2018). Det val av perspektiv man tar påverkar ens syn 

på eleven (Rosenqvist, 2013).  Förskollärarna säger, att man måste samtala kring det som 

inte fungerar för att i nästa steg, som Palla (2018), skriver, kunna förändra i verksamheten 



 

73 

 

till något som fungerar, ett relationellt perspektiv där man utgår ifrån möjligheterna hos 

barnet (Bruce, 2016). Specialpedagogik handlar om att förebygga och ha ett proaktivt 

arbete så att alla barn utvecklas efter sina förutsättningar (Bruce, 2016). Det är viktigt att 

jobba förebyggande och sätta in tidiga insatser så fort vi ser att barn behöver stöd, menade 

förskollärarna. Björck- Åkesson (2014) och Sandberg och Norling (2014) anser att, genom 

att kartlägga, både miljö och barn, skapas möjligheter till åtgärder utifrån barnets 

förutsättningar och utifrån samspel med miljön. Problematiken som lyftes var att 

pedagogerna själva fick leta upp material för att ringa in problemet eftersom de inte hade 

specialpedagog att tillgå.  

 

Tidiga insatser gör att man får en socioekonomisk vinning längre fram, menar Nilsson och 

Wiedel (2018). I resultatet syns det tydligt, att alla förskollärare vill och tycker det är 

viktigt, att så tidigt så möjlig ge barn det stöd de behöver och enligt, Tallberg Bromans 

studie (2015), vill de också ha hjälp med att få struktur i verksamheten och ändra 

förhållningssätt hos dem själva. Dilemmat, som vi ser det, blir att inte alla har tillgång till 

specialpedagog som kan handleda arbetslaget kring förhållningssätt och bemötande. 

Förskollärarna lyfter även vikten av att tidigt sätta in det som behövs och inte lägga det på 

barnet utan lägga problemet på verksamheten eller undervisningen. Det relationella 

synsättet genomsyrar intervjuerna och få förskollärare lägger problemet på barnet. Det är 

ett barn i svårigheter (Palla, 2011) och förändringar i omgivningen, som kan påverka 

möjligheten att klara av krav och regler från förskolan (Rosenqvist, 2013). 

 

Flera forskare (Lillvist, 2014; Ahlberg, 2017; Eriksson, 2014; & Säljö, 2000) hävdar att 

lärandet sker i relation och i kommunikation med andra, vilket i sin tur utvecklar barnets 

känsla av tillhörighet och delaktighet i den pedagogiska verksamheten. Persson (2015) 

skriver, att man i tidigare forskning sett hur viktiga relationer är för barn med särskilda 

behov. Förskollärarna ansåg att framgångsfaktorer är det långsiktiga arbetet med stöttning 

och vägledning i vardagen och i leken, vilket de menade specialpedagogen kunde bistå 

med. Detta lyfter även, Zucker (2010) och Lillvist och Granlund (2009), som menar att 

förskolan ska arbeta mer med sociala samspel och få mer kompetens inom det eftersom 

barn i behov av särskilt stöd ofta har svårt att stanna kvar och avsluta en och samma lek. 
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Lutz (2013) menar dock, att dessa metoder på förskolan sällan är utvärderade och Sandberg 

och Norling (2014) är inne på samma spår att det inte finns någon forskning på de metoder 

som förskolan använder för barn i behov av extra stöd. I Läroplanen för förskolan, Lpfö 

18, står att förskolan ska vila på beprövad erfarenhet (Skolverket, 2018) och vi ställer oss 

frågan kring om de metoder som förskollärarna nämner, stöttning i vardagen och leken är 

beprövad erfarenhet och därför inte finns någon forskning kring. 

 

I vissa delar av vårt resultat visar det att det inte finns den ekonomi för extra resurser, 

språkstödjare eller logopeder som det fanns förr. Barn som inte har en diagnos får oftast 

ingen resurs, 12 - 25% enligt Lutz (2013), och då är det extra viktigt att det finns 

specialpedagoger på förskolan, menar Lillvist och Granlund (2009). Förskollärare ska 

kunna hantera och bemöta alla barns olikheter, vilket enligt Nilholm (2007), skapar ett 

dilemma när det inte finns resurser eller förutsättningar för att ge det stödet som barn i 

särskilda behov behöver inom ramen för förskolans grupp- och organisationsnivå, vilket vi 

utläser kan uppstå i verksamheterna. 

 

Lutz (2013) påpekar, att många har enskild träning med barn i behov av särskilt stöd men 

det kan vi inte se i resultatet. Inga av förskollärarna lyfter detta som en framgångsfaktor, 

utan i stället att det är i arbetet i gruppen och i organisationen som måste ändras och inte 

exkludera barnet. Det som framkommer i studien är att ibland behöver barnet komma ifrån 

gruppen för sitt eget välmående och Renblad och Brodin (2014) hävdar att det är viktigt att 

ha en förståelse av att barn lär olika och ha variation på undervisningen. Vi kan i resultatet 

utläsa just det, att pedagogerna har förståelse för att alla barn kräver olika och att 

specialpedagogik blir ett komplement till den vanliga pedagogiken. Lutz (2013) skriver, att 

arbetslag som kompletterar varandra och utvecklas tillsammans med barnen får en oerhörd 

styrka och kan bemöta olikheter på ett relevant sätt.  

 

Förskollärarna berättade att de fick material av specialpedagogen, såsom bildstöd, taktila 

saker, tips på litteratur och användning av TAKK, vilket Nilsson och Wiedel (2018), också 

skriver. Men Sandberg och Norling (2014), menar att om man ska använda bilder och 

tecken som stöd bör hela arbetslaget ha den kompetensen för att barn i behov av särskilt 
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stöd ska känna sig delaktiga i verksamheten. I resultatet, som dock inte är generaliserbart, 

kan vi inte utläsa att det skulle vara enbart någon i personalgruppen som hade eller skulle 

ha den kompetensen. Flera studier lyfter vikten av att främja relationellt goda och 

språkutvecklande lärmiljöer för att förskolan ska vara tillgänglig för alla (Nilsson Sjöberg, 

2018; Palla, 2013; & Rubin, 2013). Det framkommer i studien att vissa förskolor har hjälp 

av specialpedagogen med att få handledning genom t.ex. kompetensutveckling i TAKK, 

autism, skriva handlingsplaner eller åtgärdsprogram, men också att vissa förskolor helt 

saknar den kompetensen som en specialpedagog har. Blir det som det ska vara, enligt 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, en likvärdigförskola (Skolverket, 2018), när inte alla 

förskolor har tillgång till en specialpedagog och förskolorna då, enligt förskollärarna, 

saknar den kompetensen?  Sandberg och Norling (2014), anser att genom att ge personalen 

handledning från specialpedagog blir arbetet mer genomtänkt och genom det utvecklas 

barnet gynnsammare. I resultatet lyfte förskollärarna att de tyckte det var bra med en 

närvarande specialpedagog som de kunde få hjälp av direkt kring vardagsproblem som 

uppstår här och nu. 

 

Nilsson och Wiedel (2018) skriver, att pedagogerna behövde hjälp med att bedöma vem 

som var i behov av särskilt stöd, konflikthantering och att samtala med vårdnadshavare. 

När det gäller samtal med vårdnadshavare ansåg flera förskollärare att de hade hjälp av 

specialpedagogen eftersom hen var tydlig och kunde förklara, men även då vårdnadshavare 

inte vill att specialpedagogen ska bli inkopplad kan hen vara behjälplig och göra att 

vårdnadshavarna får en annan synvinkel och större förståelse. Det är viktigt att tänka på, 

skriver Sandberg och Norling (2014), att om andra professioner ska kopplas in måste 

vårdnadshavarna givit sitt medgivande, vilket förskollärarna var medvetna om. 

Förskollärarna menar, att när arbetslaget samarbetar med andra professioner och 

vårdnadshavare blir det bäst för barnen i behov av särskilt stöd. Detta, styrker Renblad och 

Brodin (2014) och Zucker (2010) då de skriver att specialpedagogens roll är att samarbeta 

med olika professioner och med vårdnadshavare, samt jobba mot samma mål, så att barnet 

kan komma så långt det kan efter sina förutsättningar.  
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7.4 Metoddiskussion 

Vi började med att göra en pilotstudie för att, som Bryman (2018) skriver, se hur frågorna 

togs emot av respondenterna. Genom vår pilotstudie märkte vi att alla frågorna inte var 

öppna och kunde ändra det innan studien påbörjades.  

 

Innan vi började intervjua skickades ett missivbrev ut (Bil, 1), för att säkerställa att alla 

respondenterna var medvetna om studiens syfte, hur intervjuerna skulle gå till och att man 

när som helst skulle kunna avbryta. När respondenten hade samtyckt och skrivit under 

missivbrevet skickades frågorna ut (Bil, 2), för att de intervjuade skulle kunna förbereda 

sig på frågorna.  

 

Vi valde att intervjua åtta olika förskollärare och det var ett bekvämlighetsurval där 

forskaren tar de personer som är tillgängliga (Bryman, 2018). Alla våra respondenter som 

samtyckt har deltagit i studien. Våra funderingar först var att intervjua både förskollärare 

och specialpedagoger men kom till slutsatsen att vi skulle jämföra de både yrkenas svar 

och det var inte syftet med studien. 

 

Bredden i intervjuerna är att de intervjuade arbetar på olika förskolor och från olika 

kommuner. Dock har det ändå lätt till att vi fått en hel del lika resultat. I efterhand har vi 

tänkt på att vi kanske fått ett annat resultat om vi intervjuat okända förskollärare, för att 

inte veta någonting om individen, och på så vis inte lägga någon tolkning alls av resultatet. 

Vår intention har dock varit att enbart tolka respondenternas svar och tänka bort eventuella 

förkunskaper vi haft. 

 

Alla intervjuerna spelades in med Iphone och vi kunde då, som Repstad (2007) skriver, 

hålla koncentrationen på respondenten och inte tappa fokus genom att anteckna. Vi kunde 

lyssna igenom intervjuerna flera gånger för att se om det var något vi missat eller tolkat fel, 

transkribera ordagrant vad respondenten sagt och höra att vi inte gjort en egen tolkning, 

vilket Repstad (2007), menar är fördelen med att spela in. Vi anser att studien är tillförlitlig 

då vi haft ett kritiskt förhållningssätt genom hela studien och inte låtit egna värderingar 
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tolka svaren. Genom att lyssna på intervjuerna blev vi också bättre på att prata 

långsammare, ställa följdfrågor och bli en bättre intervjuare (Repstad, 2007).  

 

Efter intervjun transkriberades allt material för att sedan delas in i olika kategorier för att 

lättare analysera vårt material. Detta upplevde vi skapade en tydlighet och har underlättat 

när vi analyserat och diskuterat vårt material. Vi har jobbat många år inom förskolan och 

har en stor förståelse över förskolan och dess verksamhet. Detta kan ha påverkat vår 

tolkning av resultatet, men precis som Kvale och Brinkmann (2014) anser, har vi som 

forskare försökt ha ett kritiskt förhållningssätt genom hela studien. 

 

Vi är medvetna om att vi hade kunnat få ett annat resultat ifall vi valt en annan 

insamlingsmetod.  Respondenterna kan i en intervju vinkla sina svar mot vad de tror 

forskarna vill att de ska svara. Att tänka och göra är inte samma sak, så vi vet inte om det 

som förskollärarna säger i intervjun stämmer med deras arbetssätt ute i verksamheten. Om 

vi hade observerat i stället hade vi kunnat se hur förskollärarna arbetade ute i verksamheten, 

men det var inte syftet med studien, utan vi ville belysa hur förskollärare resonerar. 

 

7.5 Specialpedagogiska implikationer  

Vår studie bygger på hur åtta förskollärare resonerar kring hur de får alla barn inkluderade 

i förskolans verksamhet. På olika sätt lyfter respondenterna hur de anser att de kan skapa 

förutsättningar för att barn i behov av särskilt stöd ska kunna delta i förskolans verksamhet 

på lika villkor. De pratar om förhållningssätt, strukturer, material som förebyggande arbete, 

men även attribut som tid, planering, barngrupper, resurser, kompetensutveckling, alltså 

saker de inte själva kan styra över. Dilemmaperspektivet som är en av våra teoretiska 

utgångspunkter blir i vår studie ett återkommande perspektiv eftersom inte samma 

förutsättningar finns ute i verksamheten, vilket både Nilholm (2007) och Ahlberg (2017) 

bekräftar. 
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En gemensam stödinsats som förskollärarna nämner för att kunna möta barn i behov av 

särskilt stöd är samarbetet med specialpedagogen. I skollagen, SFS 2010:800, står inte att 

det ska finnas en specialpedagog knuten till förskolan, vilket gör att det inte är självklart att 

det stödet finns. I resultatet kan vi utläsa många specialpedagogiska insatser som 

förskollärarna lyfter att de arbetar med för att inkludera alla barn, både själva och i 

samarbete med specialpedagog. Renblad och Brodin (2014) menar, att en 

specialpedagogens roll är att samarbeta med olika professioner för att barnet ska kunna 

utvecklas utifrån sina förutsättningar.  Alltså är det inte specialpedagogen ensam som ska 

arbeta med specialpedagogik utan det är varje pedagogs uppdrag tillsammans med sitt 

arbetslag. Utifrån vårt resultat anser vi att med respondenternas förhållningssätt kring barn 

i behov av särskilt stöd, finns bra förutsättningar för att alla barn ska kunna känna sig 

inkluderade i förskolans verksamhet, vilket känns gott att veta.  

 

7.6 Framtida forskning 

I resultatet visade det sig att barn i behov av särskilt stöd ibland togs bort från en aktivitet 

och i vissa fall behövdes en resurs i verksamheten för att göra det möjligt. Intressant 

forskning hade varit hur resursen används på förskolan.  

 

• Vad är resursens roll?  

• Vilken utbildning har resursen? 

• Är fokus på individnivå eller på gruppnivå?  

• Vilka barn får resurs och vilka barn får inte får resurs? 

 

Det finns olika förutsättningar för förskolorna och ekonomin verkar vara den bidragande 

orsaken till att det inte görs samma i hela landet. Vissa barn måste ha en diagnos för att få 

resurs, medans andra barn får resurs utan en diagnos. Finns det mer än ekonomin som 

påverkar beslutet kring detta? 
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Att forska vidare kring genus och varför ett kön är överrepresenterat bland barn i behov av 

särskilt stöd, är en intressant aspekt. Under intervjun diskuterade vi inte kön men vi kunde 

höra att när man tänkte på ett barn i behov av stöd var det han som kom upp.  

 

• Är pojkar överrepresenterade för att det finns få manliga förskollärare i förskolan? 

• Ser vi på flickor och pojkar utifrån deras kön eller utifrån deras personlighet?  

• Är pojkar mer utåtagerande och flickor mer stilla eller är det en gammal 

föreställning?  

 

Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, ska alla barn känna sig trygga med sin identitet 

och förskolan ska arbeta med jämställdhet och inte begränsas av könsstereotypa 

uppfattningar (Skolverket, 2018).  

 

Sandberg och Norling (2014) menar, att det inte finns någon forskning på de metoder som 

tillämpas i förskolan för barn i behov av särskilt stöd och detta skulle vara intressant att 

forska vidare kring. Vilka metoder utgör en framgångsfaktor? Lutz (2013) menar, att det 

inte finns några utvärderingar som säger vilka metoder som är framgångsrika i arbete med 

barn i behov av särskilt stöd. Spännande forskning och kanske även till hjälp för 

förskollärare och specialpedagoger på förskolor både nationellt och internationellt. 

 

7.7 Slutord 

Barn i behov av särskilt stöd 

Vår studie visar att beroende på olika faktorer behöver vissa barn mer stöttning än andra, 

det kan vara för en kort tid eller för en längre tid. Gemensam faktor som framkom i 

beskrivningen av barn i behov av särskilt stöd var att de t.ex. har beteendeproblem, 

språksvårigheter eller svårigheter i det sociala samspelet. Studien visar även att de stora 

barngrupperna och resurstillgång, minskar pedagogernas möjlighet att hinna med alla barn, 

vilket i sin tur kan påverka att barn blir i behov av särskilt stöd. Vilket stöd dessa barn sen 

får beror helt på pedagogernas förhållningssätt och förutsättningar. 
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Att få särskilt stöd, menar European Agency (2017), är att få samma förutsättning, samma 

värde som sina jämnåriga kamrater och man ska ta hänsyn till varje barns utveckling. Vi 

kan se i resultatet att barnen granskas och jämförs med andra barn och det normala blir 

normen för vad som blir avvikande, precis som Palla (2018) skriver. Oavsett det ska, enligt 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, alla barn få den ledning, stimulans och särskilda stöd 

som hen behöver för att utvecklas utifrån sina förutsättningar (Skolverket, 2018). Utifrån 

vår studie tolkar vi det som att de förutsättningarna inte alltid finnas och det på grund av 

det kan vara svårt att tillgodose alla barn på förskolan. 

 

Framgångsfaktorer som framkom var när pedagoger kunde arbeta nära, förebygga och 

vägleda, eftersom barn i behov av särskilt stöd ofta hamnar i konflikt då de har svårt med 

samarbete och inte förstår lekkoder. Vi kan efter denna studie, helt instämma med 

Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck- Åkesson och Granlund (2010), som anser att det inte 

är någon skillnad mellan barns behov av särskilt stöd och personalens behov av särskilt 

stöd eftersom pedagogernas stöd blir barnens stöd. 

 

Inkludering 

För att kunna inkludera alla barn, menade förskollärarna att de behövde samarbeta med 

andra professioner, vårdnadshavare och sitt arbetslag, ha ett gemensamt arbetssätt, vara 

närvarande i barnens aktiviteter och att hjälpas åt. I intervjuerna framkom det att 

förskollärarna verkligen vill inkludera alla barn i verksamheten, men har även förståelse 

för att det krävs kompetens för att se när barnet vill vara inkluderad eller inte. Den 

grundläggande faktorn för att få alla barn inkluderade är att se mångfalden som något som 

berikar verksamheten. Att ha en struktur och kontinuitet på verksamheten gör att barn i 

behov av särskilt stöd vet vad den ska göra och blir trygg när den vet vad som ska ske. 

 

Både resultat och tidigare forskning visar att om barnet blir inkluderad i förskolans 

verksamhet blir hen mer motiverat, utvecklingen gynnas, får en social förmåga och vänner 

som gör att de känner sig delaktig. Inkludering är inte bara att få en plats på förskolan, utan 

det ska vara en inkluderande pedagogisk verksamhet, som är socialt anpassad och miljön 
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ska vara inkluderande, menar Palla (2020). Studien visar på att planering, olika 

samtalsformer, handlingsplaner, förändra miljön, olika material och i det sociala samspelet 

är förutsättningar för inkluderande arbete, vilket även Akalın, Demir, Sucuoğlu, 

Bakkaloğlu och İşcen (2014) menar. Som vi kan utläsa är det många faktorer som påverkar 

inkludering på förskolan, vilket gör att förskollärarna behöver ha en samsyn kring en 

inkluderande verksamhet. 

 

Faktorer som antal barn per pedagog, resursfördelning samt kompetensen i 

personalgruppen är omständigheter som inte förskollärarna själva kan påverka, men som 

inverkar på arbetet kring inkludering ute på förskolorna. Det är stor komplexitet kring att 

arbeta inkluderande för barn i behov av särskilt stöd i förskolan och förskollärarna ställs 

ofta inför dilemma. Barn som inte förstår de sociala koderna hamnar ofta i konflikt med 

kompisarna och bli svåra att hantera i verksamheten om förskollärarna inte kan vara nära 

barnen och hjälpa dem. 

 

Specialpedagogens roll 

Vår studie visar hur viktig specialpedagogens samarbete med övriga pedagoger ute på 

förskolan är. Genom att handleda, ge råd, reflektera och bolla idéer med, se ur olika 

perspektiv, förändra miljö och undervisning, fylla i olika ansökningar och kontakt med 

vårdnadshavare får pedagogerna stöd ute i verksamheten. Trots att man pratar om att tidiga 

insatser är gynnsamt för barn i behov av särskilt stöd, behöver det inte, enligt Skollagen 

(SFS 2010:800), finnas någon specialpedagog ute i verksamheterna, vilket vi anser 

påverkar likvärdigheten. Detta blev även synligt då de privata förskolorna inte hade det 

samarbetet med specialpedagogen som de kommunala förskolorna.  

 

Specialpedagogen upplevs ha mer kunskap om vilken metod eller stöd som barnet kan 

behöva. I studien såg vi att specialpedagogen kunde vara behjälplig med att leta upp 

material/göra material, ge tips på litteratur, ge kompetensutveckling i TAKK eller annan 

utbildning som förskollärarna ansåg sig behöva. Alltså är det gynnsamt utifrån många 

aspekter att ha ett gott samarbete med specialpedagogen. Tidigare forskning lyfter, hur 
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viktig specialpedagogen är kring diskussionerna om förhållningsätt och synsätt. Resultatet 

visar att förskollärarna har ett relationellt synsätt där de inte ser barnet som problembärare, 

utan utgår ifrån att förändra sig själv och verksamheten. Det är ju viktigt att hela arbetslaget 

har det synsättet, anser vi, och det kan ju specialpedagogen skapa förutsättningar för om 

hen finns att tillgå. 

 

I de teoretiska ramverk som studien bygger på kan vi se att det sociokulturella perspektivet 

tar stor roll i förskolans verksamhet där lek och sociala samspel är i fokus, som i sin tur 

bygger på kommunikation och interaktion. Vi ser att det finns dilemman som uppstår i 

verksamheterna när pedagogerna försöker skapa en inkluderande verksamhet trots stora 

barngrupper och personal som inte räcker till.  

 

Slutligen kan vi konstatera att förutsättningarna ser olika ut för förskollärarna som deltagit 

i studien, men ambitionen är den samma. Att arbeta utifrån ett sociokulturellt perspektiv, 

med ett relationellt synsätt, i samarbete med specialpedagog, skapar förutsättningar för att 

barn med behov av särskilt stöd ska bli inkluderade i förskolans verksamhet. 

Dilemmaperspektivet är synligt i vår studie då förskollärarna ska ta hänsyn till den 

mångfald samt olikheter som finns bland barnen och ändå kunna anpassa verksamheten 

utifrån varje barn.  
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Bilaga 1 

               

     Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/2 2021 

Missivbrev 

Vi är två förskollärare som studerar till specialpedagoger på Kristianstads högskola. Våren 

2021 ska vi skriva vår magisteruppsats och tar där med examen 6 juni 2021. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur förskollärare definierar barn i behov av särskilt stöd och 

vilket stöd förskolläraren anser att de behöver i sitt arbete med att inkludera alla barn på 

förskolan. Vi vill också undersöka om det finns en specialpedagog kopplad till förskolan 

och hur det samarbetet ser ut både mellan specialpedagog - förskollärare och 

specialpedagog - barn.  

Som metod har vi valt att intervjua åtta förskollärare. Vi kommer att skicka intervjufrågorna 

till dig innan intervjun så du kan förbereda dig samt säga till om någon fråga är otydlig. 

Vill du ha frågorna direkt vid intervjun går det bra, det väljer du själv. Intervjun kommer 

att vara 45 minuter upp till en 1 timme. Med hänsyn till Corona kan vi ta intervjun på en 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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valfri länk, tex Skype, Teams, Zoom eller en plats som du väljer. Intervjun kommer att 

spelas in för att sedan transkriberas och analyseras.  

Studien följer de forskningsetiska principerna, https://www.vr.se/ , de etiska principerna 

innebär: 

- Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några negativa 

konsekvenser. 

- Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att 

avböja medverkan i studien. 

- Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

- Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när 

denna är examinerad. 

Har du flera frågor får du gärna höra av dig. 

Med vänlig hälsning 

Ulrica Franck och Susanne Hajgató 

 

Kontaktuppgifter: 

Ulrica Franck   Susanne Hajgató  

    

 

Handledare: Anne-lise Persson 

 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 
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Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Återlämnas till………………………..senast den………………………. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

Del 1) 

 

1. Hur förklarar du och tänker kring begreppet barn i behov av särskilt stöd? 

2. Tänk på ett barn i barngruppen med behov av särskilt stöd. Hur vill du beskriva det 

barnet? 

 

Del 2) 

 

1. Hur arbetar ni på förskolan för att få alla barn inkluderade? 

2. Vilket stöd har verksamheten och ni förskollärare fått för att kunna möta barn med 

behov av särskilt stöd? Vilket stöd har barnet fått? 

3. Vilka framgångsfaktorer har ni märkt i detta arbete? 

 

Del 3) 

 

1. Hur ser samarbetet ut med specialpedagogen på er förskola? 

2. Vilket stöd har ni och barnen av specialpedagogen? 

3. Vilka konsekvenser kan ni se av ert samarbete? 

 

 

 

 


