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Abstrakt 

Syftet med studien var att belysa om och i så fall hur förskollärare implementerar 

specialpedagogik i arbetet med barn i förskolan samt vilka erfarenheter de har av att arbeta med 

inkludering och barns olikheter. Teoretiska utgångspunkter för studien var det kategoriska 

perspektivet, det relationella perspektivet samt dilemmaperspektivet. Genom en kvalitativ 

studie har enskilda intervjuer med fyra verksamma förskollärare genomförts. Samtliga av de 

för studien valda perspektiven kunde skönjas i förskollärarnas uppfattningar, men det 

relationella perspektivet var mest framstående. Resultatet av denna studie visar att 

specialpedagogik implementeras i förskolan genom gott samarbete med specialpedagog som 

hjälper pedagogerna att utveckla sina arbetssätt och utforma miljön för att kunna möta en 

naturlig mångfald i verksamheterna. Specialpedagogiken kan även förstås som ett 

förhållningssätt att använda i mötet med varje enskild individ. Resultatet visar även att 

förskollärarna arbetar inkluderande och beskriver barns olikheter som en tillgång. 

Informanterna upplever att barns olikheter inte blir till en begränsning så länge det finns 

tillräckliga resurser och kompetens att möta dem. Denna studie tyder på att en likvärdig förskola 

är möjlig att skapa under rätt förutsättningar, samtidigt som det fortfarande finns en del 

förbättringsområden kring aspekter som tid, organisation och resursfördelning.  
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Förord 

Jag vill först och främst rikta ett stort tack till de förskollärare som delat med sig av sina 

erfarenheter av sitt arbete i förskolan och därmed gjort detta arbete möjligt att genomföra. Jag 

vill tacka min handledare Mervi Höglin för den hjälp jag fått under arbetets gång. 

Mitt varmaste tack vill jag rikta till min familj och mina vänner som på olika sätt stöttat mig 

in i det sista med detta arbete. Ett särskilt tack till Maria som under arbetets gång hjälpt mig att 

komma tillbaka på banan när det känts motigt. Sist men inte minst vill jag tacka min studiegrupp 

som varit ett ovärderligt stöd under hela utbildningen.  

 

Ellinor Higberg 

 

“It's not what you look at that matters, it's what you see” 

Henry David Thoreau 
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Inledning 
Att respektera andra individer och söka förståelse för olika sociala företeelser och andra 

människors perspektiv har engagerat mig så länge jag kan minnas. Sedan har intresset för 

specialpedagogiken vuxit fram genom möten med olika pedagogiska verksamheter, där jag fått 

ta del av vikten av ett inkluderande arbetssätt. Jag har förundrats av pedagogers skicklighet, 

men stundvis även kunnat ana känslor av att inte räcka till. Inför min egna kommande 

professionsutövning ville jag därför undersöka förskollärares uppfattningar om arbetet med att 

skapa en likvärdig förskola, samt vilken betydelse specialpedagogiken kan ha i relation till 

inkludering och likvärdighet i dagens förskola för alla. Jag vill bidra med ökade kunskaper om 

hur vi i förskolan kan främja likvärdighet och hjälpa barn att känna sig delaktiga och 

respekterade precis som de är, utan att som Sommer (2005) beskriver bli korrigerade utifrån 

rådande normer och föreställningar om vad ett barn är och bör vara.  

Värdegrunden i förskolans läroplan Lpfö98 uttrycker de etiska värden som ska prägla 

förskollärarens förhållningssätt (Skolverket, 2016). Specialpedagogik har länge varit något som 

kommer in när den ordinarie pedagogiken anses otillräcklig och har ofta förknippats med barn 

i behov av särskilt stöd (Ahlberg, 2007). Men för att en förskola ska kunna vara likvärdig för 

alla behövs ett specialpedagogiskt förhållningssätt som en del av det vardagliga arbetet med 

alla barn. Än så länge är dock den likvärdiga förskolan bara en vision som inte överensstämmer 

med verkligheten (ibid.). Men vad krävs egentligen för att omvandla denna vision till 

verklighet? Allas lika värde är något som präglat det svenska samhället under väldigt lång tid 

och idén om en likvärdig skola föddes redan för många år sedan (Vernersson, 2007). Vi har 

kommit en bra bit på väg och jag ställer mig ödmjuk till att forskning likväl som utveckling tar 

tid, och behöver tid - till mognad och begrundan. För att bidra till utvecklingen ställs därför 

frågan om specialpedagogiken kan vara en väg mot att förverkliga visionen om en likvärdig 

förskola? Och hur kan den användas för att uppnå det syftet? För mig handlar specialpedagogik 

om ett förhållningssätt genom vilket man som pedagog lyckas implementera förskolans 

värdegrund i mötet med varje barn, vilket bland annat innebär att det genomsyras av respekt 

och att man som pedagog försöker se varje enskild situation ur barnets perspektiv. Det handlar 

om att möjliggöra delaktighet och inflytande och att möta varje individ utifrån dennes 

förutsättningar och behov. Lutz (2013) definierar specialpedagogik som något som inte endast 

avser ”en arsenal av specifika metoder, för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, utan 

handlar om förhållningssätt, bemötande, etik samt en öppenhet för att problematisera och 

kritiskt granska den pedagogiska lärandemiljö som vi erbjuder barn och elever” (s. 6). Även 

Ahlberg (2007) framhåller att ”specialpedagogik fyller en viktig funktion, inte i första hand 

som någon särskild pedagogik för vissa elever, utan genom att bidra till att den naturliga 

variationen av elevers olikheter kan mötas i skolan” (s. 85). Respekt, likvärdighet och 

delaktighet är kraftfulla ord som ges utrymme i förskolans läroplan – men vilket utrymme får 

de egentligen i förskolans praktik?  
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att belysa om och i så fall hur förskollärare implementerar 

specialpedagogik i arbetet med barn i förskolan samt vilka erfarenheter de har av att arbeta med 

inkludering och barns olikheter.  

För att besvara syftet med studien används följande frågeställningar: 

• Hur beskriver förskollärarna sina erfarenheter av att arbeta med inkludering och att 

skapa en likvärdig förskola? 

• Hur resonerar förskollärarna kring barns olikheter och vilka erfarenheter har de av att 

arbeta med olikheter hos barn? 

• Hur uppfattar förskollärarna specialpedagogiken och dess betydelse för arbetet med 

barns olikheter? 

• Vilket specialpedagogiskt stöd anser förskollärarna att de har tillgång till för att kunna 

möta alla barn i förskolan?  
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Bakgrund 
I detta avsnitt kastas inledningsvis en blick på strävan efter en skola för alla barn och sedan 

lyfts likvärdighet i förskolan, där bland annat frågor om varför en likvärdig förskola behövs och 

hur den skapas besvaras. Vidare följer en genomgång om specialpedagogikens betydelse för 

arbetet med inkludering och att skapa en likvärdig förskola. Därefter lyfts några centrala 

aspekter för arbetet med likvärdighet fram, samt hur barns utveckling kan komma att påverkas 

av hur barnen blir bemötta och får sina förutsättningar och behov tillgodosedda i förskolan. 

Avslutningsvis återges studiens förankringar i rådande lagar och styrdokument. 

 

Strävan efter en (för)skola för alla  

Genom att blicka tillbaka på skolväsendets historia blir de förändringar som skett över det 

senaste seklet synliga och vi har kommit en lång väg i arbetet mot en likvärdig skola för alla 

(Asp-Onsjö, 2017). Ahlberg (2007) beskriver att utvecklingen har gått från särskilda 

specialklasser till integrering till att vi idag talar om inkludering. Inkludering är ett begrepp som 

uppkom under 1990-talet och som skulle komma att utmana och vidareutveckla diskursen om 

integrering (Ahlberg, 2013; Lutz, 2013). Skillnaden mellan begreppen är att integrering utgår 

ifrån en tanke om något som avviker från en normalitet medan inkludering snarare baseras på 

föreställningar om en naturlig mångfald (ibid.). Ahlberg (2013) förklarar att integrering utgår 

ifrån att en person varit segregerad och måste integreras i gemenskapen, medan inkluderingen 

utgår ifrån en föreställning om att alla är olika och har en given plats i verksamheten. Vid 

integrering ska individen anpassas till miljön, medan det vid inkludering tvärtom är miljön som 

ska anpassas för att passa alla individer (Ahlberg, 2013; Lutz, 2013). Inkludering handlar om 

att se olikheter som en tillgång istället för hinder och hänsyn tas till allas lika värde. Skolan ska 

välkomna mångfald, anpassa sig på bästa sätt för att kunna möta alla barn och se till att barn får 

det stöd de behöver för att kunna utvecklas. ”Med detta synsätt skulle inkludering kunna ses 

som en process som inbegriper hela skolan och som syftar till alla elevers gemenskap och 

delaktighet” (Ahlberg, 2013, s. 27). En likvärdig skola innebär således att landets alla 

verksamheter varken kan eller bör utformas likadant överallt eller att de resurser som finns att 

tillgå ska fördelas lika bland alla barn. Hänsyn ska tas till varje barns individuella 

förutsättningar och behov för att på bästa möjliga sätt erbjuda möjlighet till utveckling och 

lärande (ibid.).  

Ahlberg (2013) hävdar att föreställningen om en likvärdig skola där alla barn får möjlighet 

att utvecklas och lära utifrån sina individuella förutsättningar och behov än så länge bara är en 

vision som inte överensstämmer med verkligheten. Även Lutz (2006) framhåller att förskolan 

inte lyckas implementera inkluderande arbetsformer, trots att förskolebarnens varierande åldrar 

borde kunna bidra till mer följsamma praktiker som anpassar miljön utifrån en naturlig variation 

av olikheter hos barn. Ahlberg (2013) problematiserar innebörden av begreppet ”en skola för 

alla” (s. 18) och framhåller att det inte enbart handlar om varje barns rätt till utbildning, utan 

att det även handlar om att se och respektera varje individ samt att erbjuda en gemenskap som 

är tillgänglig för var och en att delta i.  

De statliga direktiven ställer krav på att skolan ska tillhandahålla barn det stöd och den hjälp 

de behöver, samtidigt som det saknas anvisningar om hur det ska förverkligas i praktiken 

(Persson, 2013). Mål och riktlinjer bestäms alltså av staten, men det är kommunerna och 
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framförallt de enskilda skolorna som bär ansvar för hur de gestaltas i verksamheten. Till följd 

av denna lokala styrning finns även ett behov av att kontrollera hur den pedagogiska 

verksamheten fungerar i varje kommun, vilket sker genom ett systematiskt kvalitetsarbete som 

kommunen är skyldig att redovisa (ibid.).  

 

Delaktighet, inflytande och samspel 

Lutz (2013) förklarar att inkludering vanligtvis upplevs som ett begrepp som är lätt att definiera 

i teorin, men svårt att implementera och efterleva i praktiken. Samtidigt är 

inkluderingsprocessen viktig för att möjliggöra delaktighet (ibid.). Att barn ska vara delaktiga 

och ha inflytande i förskolan framhålls av Skolverket (2016). Trots att begreppen delaktighet 

och inflytande är nära sammankopplade med demokrati handlar de i förskolan om något mer 

än att fatta gemensamma, demokratiska beslut och att få göra egna val eller bestämma 

(Johannesen & Sandvik, 2009). Det handlar inte heller om att enskilda individer ska ha rätt att 

bestämma på bekostnad av gruppens eller andra individers bestämmanderätt, utan det handlar 

om mellanmänskliga möten som sker under en etisk praxis där det gemensamma tas i 

beaktande. Var och en utgör en del av en gemenskap där alla ska inkluderas och respekteras 

även om olika uppfattningar och inställningar förekommer. Alla barn ska kunna bidra med sina 

åsikter och kunna medverka i förhandlingarna om hur en bra vardag kan skapas i förskolan. Att 

kunna samspela och lyssna till varandra blir därför viktiga aspekter i fråga om delaktighet och 

inflytande (ibid.). För att pedagoger ska kunna möjliggöra barns delaktighet i förskolan, är det 

viktigt att de har en förmåga att se situationer ur barns perspektiv (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003). Barns perspektiv skiljer sig från ett barnperspektiv. Ett barnperspektiv handlar 

om vad som ur de vuxnas perspektiv och tolkningar anses vara det bästa för barn, utan att 

nödvändigtvis ta information som kommer från barnen själva i beaktande. Ett barns perspektiv 

handlar emellertid om hur det enskilda barnets röst lyfts fram och hur hänsyn tas till det barn 

själva på olika sätt uttrycker om sin omvärld och vad de tänker, känner, vet och upplever (ibid.). 

I en studie som gjorts i finska förskolor har det visat sig att barn i vårt grannland möter 

verksamheter som präglas av ett allt för snävt synsätt på barns delaktighet, bland annat på grund 

av att pedagogerna inte lyckas ta barnens perspektiv i beaktande (Leinonen, 2014). 

Pedagogernas förståelse av innebörden av barns delaktighet motsvarar inte läroplanens 

intentioner, vilket ur ett barnperspektiv är oroväckande. Studien visar att förskollärarna är rädda 

för att ge barn för mycket makt över sitt lärande i för låg ålder. Barnen får heller inte tillräckligt 

med inflytande över sitt vardagsliv på förskolan, utan verksamheten styrs av de vuxna (ibid.). 

Även i den norska förskolan är barns möjlighet till delaktighet och inflytande komplext, vilket 

möjligtvis beror på att de vuxna har en annan syn på barns kompetenser och intentioner än 

barnen själva har. Genom att pedagogerna systematiskt observerar det barnen gör, får de bättre 

förutsättningar för att möjliggöra för barns delaktighet (ibid.). 

Enligt Lillvist (2014) är delaktighet och social kompetens ömsesidigt sammanbundna. Det 

har enligt författaren gjorts många försök att hitta en entydig definition av begreppet social 

kompetens och på senare år innefattar det sammanfattningsvis ”sociala färdigheter, att nå 

sociala mål, att kunna upprätthålla relationer till andra personer och att kunna föra lämpliga 

sociala bedömningar och agera därefter, något som brukar kallas för social problemlösning” 

(Lillvist, 2014, s. 197). I fråga om barn kan begreppet social kompetens inte särskiljas från 

deras övriga utveckling. Det hänger exempelvis även ihop med deras känslomässiga uttryck, 
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såsom empati och självreglering, vilket kommer till uttryck i samspel med andra och som 

integrerat med den sociala kompetensen förstås som socioemotionell kompetens (ibid.). Enligt 

Persson (2013) är svårigheter kopplade till socioemotionell karaktär en vanlig källa till att 

behov av specialpedagogiskt stöd uppstår. Svårigheterna kan även förstås som att barnet har 

svårt att möta de krav som ställs inom skolväsendet. Barns språkliga och sociala färdigheter är 

exempel på sådant som blir till föremål för bedömning av vad som avviker från normaliteten 

(Lutz, 2006). Denna bedömning tenderar att fungera som hinder för inkluderingsprocessen. 

Avvikelsebedömningarna fungerar emellertid som goda argument för att det behövs både mer 

tid och ökad kompetens i arbetet med problematik som är kopplad till enskilda barn (ibid.). 

Enligt Lillvist (2014) påverkas barns sociala beteende av hur deras kamratrelationer fungerar 

och vilken grad av acceptans de möts av i barngruppen. Både utåtagerande och tillbakadragna 

beteenden kan vara orsak till att barn inte blir accepterade av varandra. Tillbakadragenhet kan 

bero på en mängd olika saker och kan särskiljas som antingen aktiv eller passiv. Vid aktiv 

tillbakadragenhet visar barnet en vilja att vara med andra barn men avisas i sina försök till 

deltagande, vilket leder till att de blir tillbakadragna. Passiv tillbakadragenhet berör barn som 

inte är motiverade eller intresserade av att etablera sociala relationer och samspel med andra 

barn, vilket leder till att barn inte får möjlighet att upprätta vänskapsrelationer och öva upp sina 

sociala färdigheter (ibid.). Barns egna föreställningar om och förväntningar på hur det egna 

beteendet ter sig i olika sociala sammanhang påverkar också utgången av dem. Har barnet en 

positiv bild av sina egna samspelsfärdigheter så blir ofta situationen också positiv, vilket leder 

till att barnet blir accepterat av de andra barnen. Men har barnet mindre effektiva 

samspelsstrategier och har låga förväntningar på sin egen samspelskompetens ökar risken för 

att inte bli accepterad av andra barn (ibid.). Det kan upplevas som svårt för förskolepersonal att 

veta hur de på bästa sätt kan hjälpa barn att förbättra sitt samspel med andra. Ett sätt att 

förebygga samspelssvårigheter bland barns i förskolan är att anpassa pedagogiken både 

generellt och specifikt i syfte att främja social kompetens hos barnen (ibid.). Lillvist framhåller 

att åtgärder främst bör göras så att den naturliga jargongen i barngruppen påverkas så lite som 

möjligt. Samtidigt poängterar hon att arbetet med att främja barns sociala kompetens ofta är 

något som förskollärarna arbetar med hela tiden, även om det sker genom så kallad tyst kunskap 

som är mer eller mindre oreflekterad (ibid.).  

 

Likvärdighet och kvalitet 

Likvärdighet och kvalitet är två viktiga, växelverkande begrepp som används för att beskriva 

vad förskolan och skolan bör präglas av (Vetenskapsrådet, 2015). Att den svenska skolan inte 

lyckas leva upp till dessa föreskrifter är något som kunnat konstateras, samtidigt som det funnits 

en föreställning om att förskolan däremot varit likvärdig. Genom att denna föreställning 

problematiserats i olika undersökningar kan emellertid bilden av den likvärdiga svenska 

förskolan även den ifrågasättas, då stora kvalitetsskillnader mellan olika förskolor visat sig 

(ibid.). Internationellt sett håller den svenska förskolan ändå hög kvalitet, främst på grund av 

att det finns bra resurser att tillgå – både materiella och personella. Måttet för likvärdighet i 

förskolan skiljer sig från grundskolan, där det främst är elevernas måluppfyllelse som ligger till 

grund för mätningarna. Eftersom förskolan endast har strävansmål tas andra aspekter i 

beaktande för att kunna säga något om måttet på likvärdighet. Internationell forskning har visat 

att måttet på kvaliteten i en förskoleverksamhet har betydelse för barn och i synnerhet de som 
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lever under missgynnade förhållanden eller utsatthet samt de som kommer från någon 

minoritetsgrupp (ibid.). Vetenskapsrådet påvisar ett behov av att arbeta fram en nationellt 

vedertagen beskrivning av vad likvärdighet i förskolan faktiskt innebär. Vetenskapsrådet (2015) 

förklarar även att likvärdighet i förskolan inte innebär att verksamheten ska vara likadan för 

alla barn som vistas där, utan att den ”bör baseras på en analys av hur barns olika villkor kan 

mötas av en förskoleverksamhet där alla barn kan utnyttja sin potential” (s.6). 

De mest framträdande villkoren för en likvärdig förskola har av Vetenskapsrådet (2015) 

sammanfattats i tre områden. Det första området handlar om att förskolepersonalens kompetens 

och utbildningsnivå är av betydelse för deras pedagogiska medvetenhet, vilket har inverkan på 

hur de bemöter och samspelar med barn i förskolan. Vilken utbildning och kompetens 

personalen har får konsekvenser för den sociala jämlikheten då det påverkar 

”förskolepersonalens förutsättningar för att ge barnen det emotionella och kognitiva stöd de 

behöver för att utveckla självreglering, kognitiva färdigheter och känsla av självkompetens” 

(Vetenskapsrådet, 2015, s. 24). Likvärdighet och kvalitet i förskolan är nära sammankopplat 

med förskolepersonalens kunskaper om inkludering samt förmåga att arbeta inkluderande. I en 

undersökning av finska förskolor visade det sig finnas ett visst samband mellan andelen 

förskollärare och måttet på kvalitet, samt personalens möjlighet att ge barn emotionellt stöd 

(ibid.). Vernersson (2007) hävdar att personalen är den viktigaste resurs en verksamhet kan 

tillgå. De anställda har ett ytterst viktigt ansvar i att se till att varje barns grundläggande behov 

tillfredsställs. Till dessa behov hör bland annat ”uppskattning, trygghet, social samvaro, 

självständighet, positiv självuppfattning m m.” (Vernersson, 2007, s. 77). Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2003) framhåller att en förskola av god kvalitet även kännetecknas av att 

personalen arbetar på ett sådant sätt att barn erbjuds delaktighet och inflytande.  

Frågan om personal är även sammankopplad till det andra området enligt Vetenskapsrådet 

(2015) är av betydelse för en förskolas kvalitet är de arbetsvillkor som förskollärarna har att 

förhålla sig till. Arbetsvillkoren inrymmer flera aspekter. Att det finns gott om personal och att 

barngrupperna inte är alltför stora har visat sig vara framstående för förskolans kvalitet, men 

inte utan en medvetenhet om hur dessa förutsättningar tas till vara på bästa sätt. Även löner och 

graden av personalomsättning är två faktorer som visat sig påverka förskolans kvalitet, liksom 

den tid personalen har till förfogande för att planera och utvärdera sin verksamhet. Fysisk miljö 

och organisatoriskt klimat hör också till de arbetsvillkor som påverkar kvaliteten (ibid.). Enligt 

Vernersson (2007) kan kamratskap och en bra lärandemiljö fungera som förebyggande åtgärder 

i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, liksom god handlingsberedskap. Det är viktigt att 

verksamhetsledaren skapar utrymme för personal att diskutera vad ett inkluderande 

förhållningssätt kan innebära i den egna verksamheten. Personalen kan behöva inventera och 

synliggöra vilka kunskaper och kompetenser som finns att tillgå i personalgruppen och vad det 

finns för utvecklingsbehov, något som kanske annars inte hinns med i vardagen. Utan god 

handlingsberedskap ökar risken för att vardagens problem och konflikter blir ett stressmoment 

som personalen blundar för, trots att det finns behov av att åtgärder vidtas. Genom tidiga 

insatser minskar risken för att läget blir akut (ibid.). Assarson (2007) framhåller i likhet med 

Vernersson att ett gemensamt förhållningssätt och förståelse för olikheter är viktigt för att 

utveckla en gemensam handlingsberedskap. Samtidigt framhåller hon att ett en framgångsfaktor 

för ett kollektivt lärande i syfte att effektivisera inkluderingsprocessen är att var och en ser till 

att utveckla sin egen skicklighet, för att sedan delge sina kollegor. Det är omöjligt att i ett 
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arbetslag fullt ut nå en ömsesidig förståelse för hur arbetet ska utföras, trots att det kan upplevas 

som eftersträvansvärt. Därför är det bättre att ta tillvara på den variation av kunnande som finns 

och försöka skapa god handlingspotential inom arbetslaget än att försöka uppnå konsensus 

(ibid.). 

Det tredje och sista området som ringar in de viktigaste villkoren för en likvärdig förskola 

är att förskolan behöver vara tillgänglig för alla (Vetenskapsrådet, 2015). Statistiken visar att 

en övervägande stor del av barn i förskoleålder vistas vid någon förskola men att det fortfarande 

är ungefär en fjärdedel av alla barn under sju år som i Sverige av okänd anledning inte går i 

förskola. Förskolan är idag en frivillig verksamhet som vårdnadshavarna själva måste söka sig 

till (ibid.). 

 

Specialpedagogisk kunskap och inkluderande förhållningssätt 

Ahlberg (2007) förklarar att den forskning som bedrivits kring specialpedagogiken under de 

senaste decennierna har kritiserats för att ha alltför stort fokus på enskilda individer och 

avvikelser. Under senare år har den specialpedagogiska forskningen även kritiserats för att vara 

både ideologisk och utan teoretisk grund. Men samtidigt lyfter författaren att den hårda kritiken 

bidragit till nyttig självreflektion och utveckling inom kunskapsområdet (ibid.). Vernersson 

(2007), Persson (2013) och Björck-Åkesson (2014) framhåller alla att specialpedagogiken har 

en tvärvetenskaplig spridning och att den först på senare år börjat växa fram som ett eget 

kunskapsämne. Specialpedagogik som kunskapsområde är således relativt ungt, även om frågor 

kring ämnet dock alltid varit aktuella (Björk-Åkesson, 2014; Persson, 2013; Vernersson, 2007). 

Disciplinen är främst spunnen ur psykologi- och medicinforskningen, men har även sina rötter 

inom filosofin, sociologin och pedagogiken (ibid.). Historiskt sett har forskning inom 

kunskapsområdet alltid gått hand i hand med samtida samhällsförhållanden, vilket inneburit att 

olika områden inom kunskapsfältet haft olika fokus över tid (Vernersson, 2007). Såväl barn 

som pedagoger påverkas av rådande samhällsvillkor, såsom ekonomi, stress, psykiskt mående 

samt olika familje- och arbetsförhållanden. För att öka beredskapen för att kunna möta de 

olikheter bland barn som de varierande samhällsvillkoren medför, behövs specialpedagogiska 

kunskaper hos alla pedagoger som arbetar inom skolväsendet (ibid.). Syftet med 

specialpedagogiken är att försöka skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns lärande 

(Björck-Åkesson, 2014). Genom ökade specialpedagogiska kunskaper bland lärare och 

pedagoger samt ökad förståelse för innebörden av ett specialpedagogiskt förhållningssätt och 

en bra inlärningsmiljö skapas gynnsamma förhållanden för möjligheterna att verka för 

inkluderande verksamheter (Vernersson, 2007). Att åskådliggöra organisatoriska brister ger 

möjlighet till analys av hur verksamheten kan effektiviseras för att generera bättre 

förutsättningar för att skapa en skola för alla (Persson, 2013). God samverkan mellan lärare och 

specialpedagoger som bygger på tillitsfulla relationer är nyckeln till ett framgångsrikt 

specialpedagogiskt arbete med ett inkluderande förhållningssätt som grund (Ahlberg, 2013).  

Vikten av att alla människor har lika värde och att barn har rätt till likvärdiga förutsättningar 

inom skolväsendets verksamheter är något som varit kännetecknande för vårt samhälle under 

väldigt lång tid (Vernersson, 2007). Det är därför värt att betrakta det faktum att skolans värld 

under flera decennier präglats av segregation och differentiering (Ahlberg, 2007; Persson, 2013; 

Vernersson, 2007). Detta är något som kan förknippas med diskursen om normalitet och 
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avvikelse, som innebär att det finns föreställningar om vad som är en normal 

kunskapsutveckling att förvänta och det som inte följer samma utveckling ses som avvikande 

(Vernersson, 2007). Vad som ses som avvikande kan förklaras som en subjektiv bedömning i 

tiden; det bestäms i relation till den tid och den person som bedömningen görs av (Lutz, 2013). 

”Var gång som vi definierar något som avvikande, särskilt eller något/någon som ska integreras, 

blir det normala och allmängiltiga definierat och förstärkt” (Lutz, 2013, s. 14). Genom ett sådant 

synsätt förläggs svårigheterna hos individen och det talas om barn med svårigheter (Vernersson, 

2007). Samtidigt framhålls ett annat synsätt genom visionen om en förskola som är till för alla, 

nämligen att barn kan befinna sig i svårigheter vid en viss inlärningssituation, vilket lämnar 

utrymme till att söka reda på hur situationen kan anpassas för att ge barnet möjlighet att 

utvecklas utifrån egna förutsättningar och behov. Genom ett inkluderande förhållningssätt ses 

barns svårigheter som en del av en naturlig variation i gruppen, varför det också ställs ökade 

krav på individualiserad undervisning (ibid.). Det är inte barnen som ska anpassa sig till skolan 

utan verksamheten måste anpassas och organiseras på ett sådant sätt att den har beredskap för 

att möta en naturlig mångfald (Ahlberg, 2013; Lutz, 2013; Vernersson, 2007).  

Det är svårt att återge en generell förklaring av vad specialpedagogik egentligen är och hur 

det skiljer sig från den allmänna pedagogiken (Persson, 2013). Ordet ’special’ kan ge en falsk 

indikation på att begreppet syftar till något negativt i fråga om olikheter (Freeman & Gray, 

1989, citerade i Persson, 2013). Definitionen av specialpedagogik har länge haft en negativ 

klang just på grund av att det ofta sammankopplats med arbete med något som avviker från en 

normalitet (Nilholm, 2007). Även Persson framhäver att det specialpedagogiska språkbruket 

innehåller ord med negativ laddning, exempelvis begreppet avvikelse. Samtidigt ifrågasätter 

Persson den kompetens som den blivande lärare tillägnar sig genom sin grundutbildning och 

som ses som specialpedagogisk. Han hävdar att kunskaper som syftar till att öka förståelsen för 

att det finns en variation av olikheter och att dessa olikheter utgör utgångspunkter för hur barn 

utmanas vidare i sitt lärande bör ses som en naturlig del av utbildningen, varför ordet ’special’ 

blir ett överflödigt ord i kompetensbeskrivningen. ”Den specialpedagogiska grundkompetens 

som lärare behöver, oavsett i vilken pedagogisk verksamhet de arbetar, skulle alltså lika väl 

kunna beskrivas som en ”fördjupad pedagogisk kompetens att möta alla elever”.” (Persson, 

2013, s. 113). Enligt Lutz (2013) växer förståelsen för vikten av att alla kommande pedagoger 

behöver kunskap om specialpedagogiska förhållningssätt och ha beredskap att kunna möta allt 

mer heterogena barngrupper.  

Enligt Björck-Åkesson (2014) finns det behov av både generella resurser för att skapa en 

inkluderande skola för alla samt specifika åtgärder som syftar till att ge barn det stöd de behöver. 

Specifika resurser handlar om specialpedagogiska insatser som ofta är kopplade till kroppsliga, 

psykologiska eller båda dessa faktorer och som bidrar till ett ökat behov av särskilt stöd (ibid.). 

Det finns ingen särskild grupp med barn som anses vara i behov av särskilt stöd, utan olika barn 

kan vara i behov av särskilt stöd av olika anledningar (Sandberg & Norling, 2009). Enligt 

svensk skollag har barn rätt att få det stöd det behöver i förskolan (SFS 2010:800). ”För att 

varje barn ska få det stöd som behövs gäller det att de som ger stöd har goda och tillräckliga 

kunskaper inom flera områden och själva kan få stöd när de känner att deras kunskaper och 

erfarenheter inte räcker till” (Björck-Åkesson, 2014, s. 32). Förskolepersonal upplever ibland 

att de skulle behöva mer stöttning i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och att de känner 

sig ensamma och otillräckliga i sitt arbete – speciellt i mötet med barn som befinner sig i den 



9 
 

så kallade gråzonen. Björck-Åkessons beskrivning av barn i gråzonen innefattar de barn som 

inte är i behov av särskilt stöd till följd av en formell utredning eller att det finns något uttalat 

funktionshinder. Ofta blir diagnoser ett sätt att bedöma och berättiga såväl barnet som övriga i 

dess omgivning olika resurser, samtidigt som det också kan bidra till att problem 

individualiseras och ses ur ett alltför snävt perspektiv (ibid.). Specialpedagogiska insatser bör 

enligt Asp-Onsjö (2017) inte kopplas till medicinska diagnoser eftersom det varken är ett villkor 

för eller en given anledning till att ett barn är i behov av särskilt stöd.  

Att vara i behov av särskilt stöd kan dels innebära att få hjälp och stöd men det finns också en risk 

med att bli utpekad som särskild. Att däremot inte bli uppmärksammad eller sedd utifrån sina 

svårigheter kan också få olika oönskade konsekvenser (Asp-Onsjö, 2017, s. 406–407). 

Barnsyn, normer och loopingeffekter 

Människor har ofta föreställningar om vad som är eller inte är lämpliga beteenden (Nordin-

Hultman, 2009; Sommer, 2005). Nordin-Hultman förklarar att ”barn framstår på olika sätt i 

olika situationer” (s. 12). Vid en del situationer kan barn vara väldigt företagsamma, medan de 

vid en annan situation kan förefalla avvisande och ointresserade. Vad vuxna väljer att tolka in 

i barns olika beteenden påverkas av de normer och föreställningar som är dominerande i 

verksamheten. Enligt Nordin-Hultman påverkas dessa föreställningar och de vuxnas syn på 

barn av aspekter som miljöns utformning och hur verksamheten organiserats. Nordin-Hultman 

framhåller det faktum att det idag inte är ovanligt att barn befinner sig i svårigheter, lever med 

diagnoser, uppfattas som oroliga eller har svårigheter med koncentration eller socialt samspel. 

Olika bilder av barn skapas både av andra men också av dem själva och det är viktigt att 

problematisera vad dessa bilder grundar sig på och vad det kan innebära för barns identitets- 

och subjektskapande. En av orsakerna till denna diagnostiska kultur som Nordin-Hultman 

beskriver kan bero på att allt fler aspekter tas med i den helhetsbild av barn som kartläggs i 

förskolan. Dessa aspekter kan handla om sådant som hör till barnets personlighet eller 

temperament; exempelvis huruvida barnet uppfattas som blygt, kreativt, empatiskt och så 

vidare. De bedömningar som görs lägger grunden för de individuella utvecklingsplaner som 

eventuellt upprättas (ibid.). Enligt Nordin-Hultman är det inte ovanligt att problem som uppstår 

i olika situationer individualiseras och kopplas till barns egenskaper eller uttryck istället för att 

den rådande pedagogiken granskas.  

Sommer (2005) förklarar att ”Föreställningar om vad ett barn är och bör vara kan man kalla 

en barnsyn” (s. 83). Barnsynen grundar sig på olika antaganden och normer, vilket gör att den 

kan liknas vid ett filter som färgar de vuxnas syn på barn. Om barnsynen färgas av normer från 

en annan tid kan det få konsekvenser för hur nutidens barn förstås och därför är det viktigt att 

filtret justeras efter den tid vi lever i. Genom att se barn genom nutidens filter förstår vi dem 

bättre, vilket skapar gynnsammare förutsättningar för att kunna skapa goda relationer (ibid.). 

Relationen mellan en förskollärare och ett barn präglas av den barnsyn förskolläraren har. 

Barnets beteenden tolkas genom den vuxnas filter. Det påverkar i sin tur vilka de pedagogiska 

konsekvenserna blir och kan alltså se olika ut beroende på vilken förskollärare barnet möter. 

Sommer framhåller att den pedagogiska utbildningen har betydelse för förskollärares barnsyn, 

eftersom de får möjlighet att ta del av olika ämnesbaserade uppfattningar om hur barns 

beteenden kan tolkas. Enligt Sommer bör det vara en självklarhet att reflektera över sin barnsyn 
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för att kunna förhålla sig professionell. Samtidigt är barnsynsfiltret icke att förglömma något 

som ständigt måste granskas och justeras allteftersom utvecklingen går framåt (ibid.).  

Hjörne och Säljö (2013) redogör för begreppet loopingeffekter, som innebär att våra tankar 

om omvärlden styrs av de förväntningar vi har på den; det vi söker efter i vår omgivning 

kommer vi också att finna. Kategorisering finns ofta nära till hands när det gäller att beskriva 

den värld vi lever i och därför faller den ofta offer för loopingeffekterna. Vi är förberedda på 

möjligheten att prata om barn inom ramen för olika kategorier vi tidigare stött på och som 

föregås och sprids av olika experter och medier (ibid.). Det kan i en del sammanhang 

förekomma viss benägenhet att kategorisera barn i syfte att tillskriva dem olika identiteter som 

anger hur de på bästa sätt bör bemötas. ”Kategorier är med andra ord praktiska verktyg för att 

organisera verksamheten i skolan” (Hjörne & Säljö, 2013, s. 205). Hjörne och Säljö hävdar att 

kategorisering kan få konsekvenser för barns identitetsskapande. En viktig aspekt som 

författarna tar upp är dock att diskursen om kategorisering av barn inte förekommer på alla 

skolor, utan att det finns en skillnad i hur barn framställs i lärarnas tal och vilka föreställningar 

som blir till föremål för loopingeffekterna (ibid.). 

Arbete på vetenskaplig grund 

Enligt Ahlberg (2013) råder delade meningar bland lärare kring forskningens och vetenskapens 

betydelse för det vardagliga arbetet i skolan, trots att det finns förskrifter om att såväl forskning 

som vetenskap ska ligga till grund för arbete och förhållningssätt i skolan. Beprövad erfarenhet 

är ett annat begrepp som används för att beskriva vad lärare ska bygga sitt arbete på och som 

ibland blandas ihop med de icke-beprövade erfarenheter som lärare är bärare av men som är 

mer av personlig karaktär. Dock inte sagt att de privata erfarenheter som lärare tillägnar sig 

genom sin praktiska yrkesutövning inte är av värde. Att erfarenheterna är beprövade innebär att 

de omprövats ett flertal gånger, systematiskt dokumenterats samt delats, bearbetats och 

värderats av lärare över tid (ibid.). Hur forskning anammas i enskilda verksamheter beror på 

hur den tolkas och omsätts i den lokala praktiken. Trots att lagar och förordningar inte erbjuder 

någon förklaring till innebörden av att arbeta på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

vågar Ahlberg ändå påstå att specialpedagogers arbete ofta grundar sig på dessa faktorer. Det 

menar författaren dels beror på den kunskap de inhämtat från sin yrkesutbildning och dels 

genom den förståelse de tillägnar sig genom det praktiska arbetet (ibid.). 

 

Förankring i lagar och styrdokument 

I enlighet med förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska verksamheten utformas på ett sådant 

sätt att det blir möjligt för alla barn att delta utifrån individuella förutsättningar och behov. 

Förskolan ska vara likvärdig, trygg och bedrivas i demokratisk anda, där delaktighet och 

inflytande är en naturlig del av vardagen. Barn ska få möjlighet att öka sin förståelse för den 

naturliga mångfalden. ”Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar 

barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens” 

(Skolverket, 2016, s. 6). Värden som respekt och solidaritet ska prägla verksamheten och barn 

ska ges möjlighet att både uppleva innebörden av begreppen och utveckla förståelse för dem. 

De vuxna i förskolan har i uppdrag att se barns möjligheter och visa engagemang i mötet och 

samspelet med såväl enskilda barn som med barngruppen. Redan i förskolan grundläggs barns 

lust till ett livslångt lärande (ibid.).  
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Enligt svensk Skollag ska skolan såväl som förskolan vara en trygg plats för varje enskilt 

barn som vistas i verksamheten och alla barn har rätt till likvärdig utbildning (SFS 2010:800). 

Om ett behov av särskilt stöd identifieras i förskolan har barn rätt att få det stöd de behöver och 

vårdnadshavarna ska vid utformandet av stödinsatserna få möjlighet att vara delaktiga (SFS 

2010:800). I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) framhålls varje människas 

rätt till utbildning. Tillgång till undervisning ska vara lika för alla, oavsett vilka variationer av 

olikheter och behov som finns. Utbildningssystem ska utformas på ett inkluderande sätt som 

tar tillvara på mångfalden och som tillgodoser barns skiftande behov. Barn i behov av särskilt 

stöd ska inkluderas i den ordinarie verksamheten. Pedagogiken ska utgå ifrån att alla skillnader 

mellan människor är naturliga varför också varje enskilt barn och dess behov bör sättas i 

centrum och undervisningen anpassas därefter. Alla barn gynnas av en sådan pedagogik och så 

småningom även hela samhället (ibid.).  
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Teoretiska utgångspunkter 

Specialpedagogiska perspektiv 

Det finns ett antal olika perspektiv inom det specialpedagogiska fältet som hjälper forskaren att 

rikta sin blick på det vetenskapliga arbetet (Ahlberg, 2013). För detta arbete valdes tre 

specialpedagogiska perspektiv som verktyg för att tolka resultatet av denna studie. De tre 

teoretiska utgångspunkterna för detta arbete är: det kategoriska perspektivet, det relationella 

perspektivet samt dilemmaperspektivet. Nedan förklaras de olika perspektiven och skillnaderna 

mellan dem.  

 

Kategoriska perspektivet 

Det kategoriska perspektivet innebär inom specialpedagogiken att eventuell problematik 

förläggs hos individen (Atterström & Persson, 2000; Holme, 2016). Inom detta perspektiv talas 

det om elever med svårigheter, vilket innebär att svårigheter är individbundna och har orsakats 

av exempelvis problematiska hemförhållanden eller lågbegåvning (Atterström & Persson, 

2000; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Persson, 2013). Emanuelsson et al. 

framhåller att svårigheter utgår ifrån vad som avviker från det som anses vara det normala. Det 

kategoriska perspektivet har dominerat inom den specialpedagogiska traditionen och gör det än 

idag, trots att ett relationellt perspektiv går att återfinna i de nationella styrdokumenten (ibid.). 

Rosenqvist (2007) förklarar att det genom det här perspektivet blir möjligt att placera in 

människor i väl definierade kategorier. Genom att problem individualiseras så används olika 

insatser för att kompensera för individens svårigheter och brister förklarar Holme. Atterström 

och Persson framhåller att det inom det kategoriska perspektivet är specialpedagogen som är 

ansvarig för de insatser som görs och som ofta innebär kortsiktiga lösningar i direkt relation till 

ett barns svårigheter.  

 

Relationella perspektivet 

I kontrast till det kategoriska perspektivet så talas det inom det relationella perspektivet om 

elever i svårigheter. Enligt Persson (2013) bör specialpedagogik förstås som något relationellt, 

som sker i växelverkan med den pedagogiska verksamheten i övrigt. Stor vikt läggs vid att 

försöka hitta orsaken till svårigheterna genom att granska miljö och kontext (Rosenqvist, 2007). 

Persson liksom Emanuelsson et al. (2001) förklarar att det mest väsentliga inom det relationella 

perspektivet är att försöka förstå hur olika aktörer förhåller sig till och interagerar med varandra. 

Den enskilde individens beteende blir därför inte föremål för bedömning av hur en situation bör 

hanteras, utan istället ses till hur förändringar i omgivningen kan bidra till bättre förutsättningar 

för personen förklarar Persson. Genom ett sådant synsätt uppfattas till exempel funktionshinder 

som något som uppstår i mötet mellan miljön och en individ med någon funktionsvariation 

(Holme, 2016). Det specialpedagogiska arbetet ses ur ett långsiktigt perspektiv och de insatser 

som görs kräver kunskaper om och reflektion kring lärandemiljön (Atterström & Persson, 2000; 

Emanuelsson et al., 2001). En relationell syn på specialpedagogiska behov medför långsiktiga 

och förebyggande insatser i den pedagogiska verksamheten förklarar Atterström och Persson. 

Persson (2013) framhåller att det i olika försök att förstå verkligheten ibland är möjligt att 

se spår av både det relationella och det kategoriska perspektivet. Det ena perspektivet utesluter 

inte alltid det andra även om de representerar vitt skilda sätt att förstå samma problematik. De 
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kan förstås som två olika modeller som verkligheten kan jämföras mot för att lättare kunna 

förklaras. 

Dilemmaperspektivet 

Nilholm (2007) argumenterar för att det behövs ett perspektiv inom det specialpedagogiska 

fältet där det inte alltid finns några givna svar och detta har han valt att benämna 

dilemmaperspektivet. Dilemman kännetecknas av motstridigheter som inte har några enkla svar 

eller lösningar, men som ändå fordrar ett ställningstagande. Nilholm förklarar att det kan vara 

mycket komplext. Medan det kategoriska perspektivet vill kompensera för brister hos individen 

och det relationella perspektivet vill förändra miljön, grundar sig ett dilemmaperspektiv att 

olikheter ska hanteras i utbildningssystem, vilket medför olika dilemman att ta ställning till 

(Nilholm, 2005). Ett klassiskt dilemma inom utbildningssystem är spänningen mellan att 

anpassa undervisningen till barns olikheter och samtidigt kunna tillhandahålla en likartad 

utbildning till alla barn (Nilholm 2005, 2007). Det faktum att det finns en variation av likheter 

och olikheter bland barn innebär att det också finns en del dilemman att hantera (Nilholm, 

2005). Ska den naturliga mångfalden bejakas eller olikheter värderas? Ett dilemma att ta 

ställning till inom utbildningssystemen är om barn i första hand ses som medlemmar i olika 

kategorier av människor eller om de ses som unika individer. En kategori av människor 

innefattar barn i behov av särskilt stöd (ibid.).  

I relation till elever som definieras vara i behov av särskilt stöd finns ett grundläggande dilemma som 

har att göra med att man vill urskilja vissa grupper som ska få extra stöd (en form av positiv 

diskriminering), samtidigt som vi också anser det eftersträvansvärt att möta elever som individer. 

Vidare kan vi se ett dilemma som handlar om hur man relaterar till olikhet, eller närmare bestämt om 

skillnader mellan barn ses i termer av olikhet, eller om de värderas. Å ena sidan vill vi att alla ska 

bedömas utifrån sina förutsättningar och inte i jämförelser med andra. Å andra sidan är sådana 

jämförelser en grundläggande del av vår kultur (Nilholm, 2005, s. 134).  
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Metod 
I detta avsnitt ges en redogörelse för metoden. Arbetet har utgått ifrån en kvalitativ 

forskningsansats och fyra verksamma förskollärare från en liten kommun i norra Sverige har 

intervjuats. Här redogörs för studiens metodval och de ställningstaganden som legat till grund 

för datainsamling, urval, resultatbearbetning och analys. Avslutningsvis presenteras studiens 

forskningsetiska ställningstaganden. 

 

Kvalitativ metod 

Det finns olika metoder för att samla in empiriska data och karaktären på den data som fås in 

kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ (Ahrne & Svensson, 2015). Bryman (2011) 

framhåller att kvalitativa data brukar handla om ord, till skillnad från kvantitativa data som 

brukar vara inriktad på siffror. En kvalitativ ansats innebär att tillvägagångssätten för insamling 

av data kan se väldigt olika ut, eftersom det finns flera olika metoder att välja mellan (Ahrne & 

Svensson, 2015; Bryman, 2011). Det kan i stora drag handla om intervjuer av olika slag, 

observationer eller att studera bilder eller texter (ibid.). Forskare har i uppgift att fånga in redan 

befintliga data för att sedan bearbeta den och omarbeta empirin på ett sådant sätt att den blir 

överskådlig och begriplig för läsaren (Svensson & Ahrne, 2015). Metod som väljs ger oss de 

verktyg vi behöver för att gå från ett problem till att finna en lösning. Därför är det viktigt att 

se över vilken metod som är lämplig att välja i förhållande till syfte och frågeställningar, så att 

den kan fungera som hjälpmedel i processen (Svensson & Ahrne, 2015). Eftersom detta arbete 

syftade till att undersöka förskollärares erfarenheter och uppfattningar valdes en kvalitativ 

ansats och intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Tanken var att på så sätt få möjlighet 

att ta del av förskollärares språkliga uttryck kring frågor som berör syftet och sedan tolka dessa 

i relation till studiens teoriram för att kunna söka svar på forskningsfrågorna. 

 

Intervjuer  

Intervjuer är en form av samtal där forskaren får möjlighet att ställa frågor om och ta del av 

berättelser om människors upplevelser av den värld de lever i (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjusamtalet utgår ifrån ett förbestämt syfte som formulerats av forskaren och följer en 

bestämd struktur. I denna studie genomfördes individuella intervjuer med verksamma 

förskollärare för att belysa om och hur de implementerar specialpedagogik i arbetet med barn i 

förskolan samt hur deras erfarenheter av att arbeta med inkludering och barns olikheter ser ut. 

Genom kvalitativa intervjuer får forskaren möjlighet att ta del av en bred bild av det som ska 

studeras, eftersom det finns möjlighet att anpassa frågorna till situationen, ställa följdfrågor och 

fråga samma frågor flera gånger om det behövs (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vid 

intervjusamtal besitter forskaren en maktposition till skillnad från vardagliga samtal som oftast 

sker på mer jämlika premisser (Kvale & Brinkmann, 2014). Forskaren har möjlighet kontrollera 

intervjusituationen, eftersom det är hen som presenterar ämnet, ställer frågor, följer upp 

intervjupersonernas svar och kan styra samtalets riktning och djup. Det finns även risk för 

maktobalans på så sätt att intervjuaren å ena sidan har relativt stor frihet att tolka 

intervjupersonens svar och intervjupersonen kan å andra sidan anpassa sina svar till något som 

hen tror att den som intervjuar önskar höra. Denna maktasymmetri kan inte frångås, men det är 

enligt Kvale och Brinkmann viktigt att som forskare vara medveten om att dessa faktorer kan 



15 
 

påverka det resultat och den kunskap som utvinns ur studien. Dessa aspekter togs därför i 

beaktande vid varje steg i processen – när intervjufrågorna formulerades, vid intervjutillfället 

samt då det insamlade materialet bearbetats. 

 

Urval 

Det som forskaren avser att söka svar på är avgörande för vilka personer som väljs ut för 

intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Efter att forskningsansatsen och den metod 

som ansågs passande för studiens syfte och frågeställningar fastställts, söktes kontakt med 

verksamma förskollärare som ville ställa upp på intervjuer. För att få kontakt med verksamma 

förskollärare kontaktades en förskolechef i en liten kommun i norra Sverige. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne är det viktigt att som forskare vara medveten om att det finns det risk för 

att ledningen väljer ut personer med en baktanke om att kunna förmedla positiva bilder av 

verksamheten. Därför är det även viktigt att lyfta denna aspekt här i den skriftliga 

redovisningen. Kravet på intervjupersonerna var att samtliga skulle ha förskollärarutbildning 

och vara verksamma inom förskolan. Förskolechefen var hjälpsam och gav namn och 

mejladresser till de förskollärare som anmält sig frivilliga att delta i studien och de kontaktades 

för att boka in dag och tid för intervjuer. Sammanlagt intervjuades fyra pedagoger som alla hade 

förskollärarutbildning och allt mellan tio och fyrtio års erfarenhet av yrket. Antalet 

intervjupersoner som behövs för en studie är svårt att uppskatta eftersom det beror på hur 

mycket information som behövs för att svaren ska uppnå teoretisk mättnad (Bryman, 2011; 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Eftersom denna studie avsåg att fokusera på 

intervjupersonernas erfarenheter minskade kravet på antal informanter direkt, till skillnad från 

om det gjorts någon form av jämförelse, vilket enligt författarna hade krävt ett större antal 

informanter. Eriksson-Zetterquist och Ahrne framhåller emellertid att det i de allra flesta fall 

brukar behövas fler än två informanter för att få in tillräckliga resultat för en kvalitativ studie. 

I resultatredovisningen benämns informanterna som Förskollärare A, Förskollärare B, 

Förskollärare C samt Förskollärare D. Namnen på informanterna är inte kopplade till 

informanterna eller den ordning i vilken intervjuerna gjorts. 

 

Genomförande 

De fyra förskollärarna besöktes på deras respektive arbetsplatser, där intervjuerna genomfördes. 

Vid samtliga intervjuer fanns möjlighet att sitta ostört. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) har 

de första minuterna av mötet stor betydelse för hur intervjun kommer att fortskrida. 

Inledningsvis försäkrades det att intervjupersonerna hade tagit del av det informationsbrev som 

skickats ut i samband med första mejlkontakten och sedan tackades personerna för att de valt 

att delta i studien. Sedan startades intervjun med en fråga om deras utbildning och erfarenhet 

innan vi fortsättningsvis gick in på frågor som berörde själva studien (Bilaga 2). De inledande 

frågorna var tänkta som uppvärmning inför själva intervjufrågorna, för att inleda intervjun med 

frågor som berör intervjupersonerna själva och som är lätta att svara på. Under intervjun är det 

enligt Kvale och Brinkmann viktigt att som intervjuare försöka skapa förtroendeingivande 

kontakt med informanten, för att denne ska vilja dela med sig av sina erfarenheter. Detta görs 

enligt författarna genom att den som intervjuar visar att hen är intresserad av det informanten 

har att säga samt visar förståelse och respekt för personens yttranden. Det är även viktigt att 
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vara tydlig med vad som förväntas av personens svar (ibid.). Detta har uppnåtts genom att ge 

intervjupersonerna gott om utrymme att svara på frågorna, ställt följdfrågor, haft ögonkontakt 

med intervjupersonen och försökt att bemöta informanternas svar neutralt utan att på något sätt 

göra bedömningar av deras yttranden. När samtliga intervjufrågor bearbetats avslutades 

intervjun med en fråga som gav intervjupersonen möjlighet att fritt lyfta något som hen ansåg 

relevant för studien och som kanske inte givits rättvist utrymme under samtalet. Att ge 

intervjupersonen utrymme att ta upp sådant som inte behandlats under intervjun är ett bra sätt 

att avrunda intervjusamtalet enligt Kvale och Brinkmann. Samtidigt framhåller författarna att 

sådant som framkommer genom samtal utanför intervjun och efter att inspelningen upphört inte 

bör redovisas eller tas med i analysarbetet. Om det skulle framkomma någonting som kan ses 

som betydelsefullt att ta med i redovisningen kan forskaren be intervjupersonerna om lov att få 

använda detta (ibid.). Med hänsyn till detta har resultatet koncentrats till det som sades under 

intervjun och som dokumenterats genom ljudinspelning. 

Ljudinspelning  

För att få möjlighet att i efterhand kunna återkoppla till samtalet och det som sades under 

intervjun valdes ljudinspelning som dokumentationsmetod, vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är den vanligaste metoden för registrering av intervjuer. Att spela in samtalet gav också 

större utrymme att vara mer närvarande i samtalet och föra en naturlig dialog med 

intervjupersonerna, då koncentrationen inte upptogs av att dokumentera samtalet. Kvale och 

Brinkmann menar att ljudinspelning ses som fördelaktigt just på grund av dessa aspekter, 

samtidigt som forskaren får möjlighet att gå tillbaka och lyssna på samtalet om och om igen 

ifall det skulle behövas.  

 

Bearbetning, tolkning och analys 

Det första steget i bearbetningsprocessen var att transkribera samtliga intervjuer till text för att 

få en överblick av empirin. Enligt såväl Kvale och Brinkmann (2014) som Löfgren (2014) är 

det en bra strategi för att närma sig det material som ska bli till föremål för analys. Under 

transkriberingen återgavs det som sades ordagrant förutom att en del ljud som suckar och 

småord som exempelvis ”ehm” reducerades. Löfgren framhåller att det är klokt att ha syftet i 

bakhuvudet då intervjuerna skrivs ut, eftersom det ger möjlighet att påbörja analysen redan 

under denna del av processen. Kommentarer till texten kan enligt författaren med fördel skrivas 

i marginalen, vilket gjorts för att komma ihåg de tankar som uppkom under transkriberingen 

och som senare kunde användas i analysen. Enligt Kvale och Brinkmann krävs både tid och 

tålamod när det kommer till att skriva ut intervjuer och det kan vara vettigt att fundera över om 

det är nödvändigt att transkribera precis allting som sagts under intervjun. I denna studie skrevs 

hela intervjuerna ut, vilket bekräftades vara väldigt tidskrävande, men även givande.  

Intervjuerna var väldigt omfattande och därför återkopplades de till forskningsfrågorna när 

svaren skulle sorteras och kategoriseras in under rubrikerna. Det hjälpte mig som forskare att 

hålla den röda tråden genom arbetet och inte välja ut svar som egentligen berör andra delar än 

det forskningsfrågorna syftar till att söka svar på. När alla intervjuer skrivits ut i text skapades 

fyra huvudkategorier utifrån forskningsfrågorna. Kategorierna är: Inkludering och att skapa en 

likvärdig förskola, Att möta barns olikheter, Specialpedagogiken och dess betydelse i mötet 
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med barns olikheter samt Tillgång till specialpedagogiskt stöd. Till dessa huvudrubriker tillkom 

även ett antal underrubriker för att skapa en tydligare struktur. Resultatet placerades in under 

lämplig kategori allteftersom arbetet med att sortera materialet fortskred, vilket enligt Rennstam 

och Wästerfors (2015) är en viktig del i analysprocessen. Genom att materialet sorteras är det 

möjligt att undvika det kaos som annars kan uppstå, samtidigt som det blir lättare att som 

forskare ta sig an och analysera materialet (ibid.). Enligt författarna är det även viktigt att de 

teoretiska utgångspunkterna finns med under analysprocessen och därför har det kategoriska 

perspektivet, det relationella perspektivet samt dilemmaperspektivet tagits i beaktande under 

analysarbetet. Samtliga intervjuer lästes igenom mycket grundligt och nyckelord valdes ut från 

intervjusvaren och placerades under respektive kategori där de passade bäst. Därigenom 

utkristalliserades en grov överblick över studiens resultat. Sedan lästes alla intervjusvaren 

ytterligare en gång och förskollärarnas uttalanden kopplades allteftersom samman med den 

rubrik och de nyckelord som uttalandet stämde bäst överens med. När allt material sorterats in 

under respektive kategori påbörjades den del av processen som Rennstam och Wästerfors 

(2015) benämner som reducering och som syftade till ”att skapa en god representation av 

materialet” (s. 202). Det resulterade i att svaren reducerades ytterligare och en del svar som var 

snarlika andra sammanfattades för att undvika att ta upp samma saker flera gånger. Det 

sammantagna resultatet som utvunnits ur analysen presenteras under resultat. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden  

Forskning är viktig för utveckling av såväl samhälle som individ (Vetenskapsrådet, 2002). För 

att skydda samhällsmedlemmarna vid deltagande i forskning har ett individskyddskrav arbetats 

fram för att skydda den enskilde mot exempelvis insyn i sina livsförhållanden. Individen får 

inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet 

kan sammanfattas i fyra allmänna krav som bör tas i beaktning när undersökningar görs; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). Med 

hänsyn till informationskravet har information om studiens syfte lämnats till informanterna via 

ett informationsbrev (Bilaga 1). Enligt Vetenskapsrådet ska forskaren informera dem som deltar 

i studien allt som kan påverka deras vilja till deltagande. Det är viktigt att framhålla att det är 

frivilligt att delta och att medverkan kan avbrytas när som helst (ibid.). 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma över sitt 

deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). De ska ha möjlighet att avbryta sitt deltagande utan att 

behöva ange någon orsak eller känna att detta fordras. Med hänsyn till samtyckeskravet har 

intervjupersonerna vid upprepade tillfällen informerats om att deltagandet är frivilligt och att 

det finns möjlighet att avbryta när som helst. Redan vid första mejlkontakt bifogades ett 

informationsbrev med information som tar upp delar av de forskningsetiska ställningstaganden 

som gjorts (Bilaga 1). I brevet har det tydligt angetts att deltagandet är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan när som helst, vilket även framhölls vid intervjutillfällena.  

Konfidentialitetskravet handlar om att vid avrapporteringen skydda deltagarna från att kunna 

bli identifierade av utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). Personerna som deltar i studien ska 

få vara anonyma och risken för att någon individ eller grupp med människor identifieras ska 

noggrant beaktas och minimeras. Detta gäller särskilt sådan information som kan anses känsligt 

ur etisk synpunkt (ibid.). Med hänsyn till detta krav skrivs inga namn på personer, orter eller 
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förskolor ut i varken transkriberingarna eller i denna rapport. Ljudinspelningarna och 

transkriberingarna har även förvarats på ett sådant sätt att de endast varit tillgängliga för mig 

som forskare. 

Nyttjandekravet handlar om att personuppgifter som samlats in endast får användas i 

ändamål för studien (Vetenskapsrådet, 2002). För att ta detta krav i beaktande har det insamlade 

materialet endast använts för denna studie och raderas därefter permanent.  
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Resultat 
I nedanstående avsnitt presenteras de resultat som framkom av studien. Resultatet redovisas 

utifrån ett antal kategorier som formulerats utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

Kategorierna, som även utgör rubrikerna i detta avsnitt är: Inkludering och att skapa en 

likvärdig förskola, Att möta olikheter, Specialpedagogiken och dess betydelse i mötet med 

barns olikheter och Tillgång till specialpedagogiskt stöd.  

 

Inkludering och att skapa en likvärdig förskola 

Informanternas beskrivningar av innebörden av inkludering varierade något, men några 

gemensamma nämnare kunde ändå urskiljas. Samtliga informanter var eniga om att inkludering 

handlar om att alla barn ska få vara delaktiga och inkluderas i en gemenskap. En av 

informanterna förklarade att det även handlade om ”att man ska se alla och alla har ett värde” 

(Förskollärare A). En förskollärare lyfte att inkludering handlar om att alla ska kunna vara 

tillsammans oavsett om det finns särskilda behov att ta hänsyn till eller inte. Personen uttryckte 

att det kan finnas barn med svårigheter och som av den anledningen behöver extra hjälp eller 

stöd, men att alla ändå ska kunna vara tillsammans. Förskolläraren hänvisade till läroplanen 

och framhöll att förskolan är för alla och att alla barn ska känna sig trygg och ha roligt i 

verksamheten: ”Ingen är vi ju den andra lik, men ändå, så just det är att för det står ju så tydligt 

i läroplanen … förskolorna är … i stora drag för alla och det ska vara rolig och trygg för alla” 

(Förskollärare B). Samtliga informanter gav uttryck för att alltid försöka ha barnens bästa i 

fokus.  

Endast en av personerna tog upp något om hur de själva arbetar med inkludering i relation 

till frågan om hur de ser på inkludering. Majoriteten av förskollärarna kopplade således ihop 

begreppet inkludering med hur något bör te sig - ett tillstånd präglat av olika värden. Det handlar 

om hur något är och kopplas inte direkt ihop med ett aktivt skapande. Däremot gav 

informanterna uttryck för att arbeta inkluderande när de svarade på frågor om barns olikheter, 

specialpedagogik och barns delaktighet, vilket visade på att de arbetade inkluderande.  

En av förskollärarna poängterade att det även är viktigt att inkludera barn som kanske faller 

utanför leken och att det är viktigt att få med de barnen i gemenskapen, vilket kan göra att de 

barnen också börjar leka mer konstruktivt: 

 

Att inkludera, barn som i så fall faller utanför, för en del barn har ju svårt för att leka … en 

konstruktiv lek … då tänker jag att det är viktigt att inkludera dom i leken också. För att dom ska 

få, vara med i den här gemenskapen och för att dom ska kunna börja leka konstruktivt. 

(Förskollärare C) 

 

Delaktighet, inflytande och likvärdighet 

Resultatet visade att samtliga informanter var överens om att det är viktigt att möta varje enskilt 

barn utifrån dennes villkor. Resultatet visade även på att samtliga informanter hyser acceptans 

för barns olikheter. Två av informanterna framhöll särskilt att det är en del av uppdraget att 

möta barns olikheter, att ”Det är en del av arbetet, det är inget speciellt med det” (Förskollärare 

A). En av dem betonade även att det handlar om att som förskollärare kunna förmå att ”dra i 

alla … trådar och lyfta alla efter deras förutsättningar och behov” (Förskollärare B), samtidigt 
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som barnen behöver utmanas vidare utifrån sina egna premisser. Individuella förutsättningar 

och behov lyftes fram som viktiga komponenter i mötet med barn i förskolan, liksom vikten av 

att erbjuda barn möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Några av informanterna förklarar att det ibland uppstår situationer då barnen inte vill delta 

och att de då får försöka locka med barnet. En strategi för detta kan vara att som förskollärare 

vara närvarande eller delta i olika aktiviteter med barnen. Två av de andra informanterna 

framhåller att det ändå är viktigt att alltid se till barnets bästa och ge barnet utrymme samt att 

låta dem välja att inte vara med. Det är viktigt att respektera ett nej. Detta resonemang 

understryks även av en annan förskollärare som även framhåller att ”alla ska respekteras … 

man måste ta varje barn som dom är” (Förskollärare A). Informanterna ger även uttryck för att 

det är viktigt att försöka erbjuda alla barn möjlighet till deltagande, till exempel genom att 

anpassa olika situationer till de behov som finns och prova olika konstellationer. Det gäller att 

hitta olika lösningar som är hanterbara för alla barn, så att känslor av misslyckande och 

utanförskap kan reduceras:  

 

Då får man ju försöka hitta olika konstellationer så för att liksom vad mår det här barnet bra av? 

Kanske inte mår bra av att sitta i en stor samling till exempel utan trivs med dom här kompisarna 

funkar jättebra att jobba med. Så att då får man ju anpassa därefter. För det barnets skull också. Att 

dom också ska få känna att dom lyckas. Och inte känner sig utanför på något sätt, att, jag fixar inte 

att vara med här … men att hitta dom där olika lösningarna. (Förskollärare D) 

 

Vidare framhölls att varje barn behöver bli sedda, bekräftade och bemötta utifrån sina 

individuella behov, vilket innebär att bemötandet ser olika ut beroende på vilket barn 

förskolläraren möter: 

 

Det är ju det där, att se varje barn, att ge varje barn en form av bekräftelse … och möta dom utifrån 

deras olika behov … en del kräver ju mer, en del klarar sig bättre. Men ändå ska ju alla få sitt. Alla 

ska ju som få sin del och känna att dom får som gehör för sina ja för sin utveckling och annat. Så 

att, och där får man ju anpassa litegrann, för de är ju på olika, dom är ju på lite olika nivåer. 

(Förskollärare D) 

 

Förskollärarna förklarade att arbetet med den pedagogiska planeringen utgick ifrån de olikheter 

som finns i gruppen, men det fanns viss variation i hur det påverkade planeringen. En 

förskollärare förklarade att vissa områden, exempelvis språkutveckling, ibland fick större 

utrymme i den pedagogiska planeringen om det fanns något särskilt behov i barngruppen. 

Samtidigt framhöll två av de andra informanterna vikten av att fånga upp varje enskilt barn i 

den pedagogiska planeringen för att se till att alla får med sig något av det som planerades.  

 

Verksamhetens utformning  

Förskollärare lägger olika tyngd vid olika saker i verksamheten för att skapa ett klimat och en 

miljö för att alla barn i verksamheten ska känna sig sedda och delaktiga. De faktorer som 

förskollärarna tog upp var förhållningssätt, värdegrundsarbete, miljöns utformning, att vara 

närvarande som pedagog samt olika strategier på både organisationsnivå men även i det faktiska 

mötet med olika barn.  
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Såväl förskollärarnas förhållningssätt som miljöns utformning lyfts som centrala aspekter 

för arbetet med att göra barn delaktiga och för att skapa ett klimat där alla barn kan trivas: ”Dels 

är det ju vårat förhållningssätt som är jätte, jätteviktigt och våran lärmiljö!” (Förskollärare B). 

 

Pedagogens roll 

Resultatet visar på att informanterna på olika sätt anser sig ha en betydande roll för 

verksamheten såväl som barnen och flera väsentliga aspekter lyfts i detta hänseende. 

Förskollärarna förklarar att de är deltagande, närvarande respektive inkännande i mötet med 

barn. En förskollärare framhåller att det är viktigt att tänka på sitt bemötande i olika situationer 

och att ”alltid tänka på förhållningssättet hur man förhåller sig till situationer” (Förskollärare 

D).  

En av informanterna betonar att förskolläraryrket innebär ett ständigt lärande och att ”Man 

växer i sin yrkesroll hela, hela tiden” (Förskollärare B). Vidare förklarar informanten att det 

utmanar en som pedagog att möta barns olikheter, vilket utvecklar förhållningssättet under 

förutsättning att man reflekterar över det, både enskilt och kollegialt.  

Flera förskollärare anser att förhållningssättet hos de vuxna som avgörande för det klimat 

som skapas i gruppen. En av informanterna beskriver att det är viktigt att ”försöka hitta dom 

här mötena mellan alla olikheter” (Förskollärare D) och framhåller att det är viktigt att tänka på 

hur man som förskollärare bemöter de olikheter som finns i gruppen, eftersom det avspeglar sig 

i hur barnen bemöter varandra. En annan förskollärare beskriver att en del av arbetet handlar 

om ett aktivt värdegrundsarbete på gruppnivå för att skapa ett klimat präglat av vänskap och 

respekt: 

 

Kamratskap, vänskap … det tar aldrig slut, värdegrund finns ju i våra styrdokument, i läroplanen 

och det är en ganska stor del … från det här lilla som händer mellan två barn, till det stora i hela 

gruppen … och det är vi personal som måste, vi måste ha det i fokus för att det ska bli en, en bra 

miljö för barnen … för blundar vi för saker och ting som händer, då får vi den, det klimatet i 

gruppen. (Förskollärare A) 

 

Erfarenhet, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund 

Informanterna är eniga om att deras mångåriga erfarenhet har betydelse för deras yrkesutövning 

och är till hjälp för dem i mötet med barns olikheter. De har mött många barn och att det är 

behjälpligt i yrket. En informant beskriver att hen genom åren fått möjlighet att samla på sig 

kunskaper som gett ökad förståelse för att ”olika saker kan te sig hos barn och vad man kan 

göra för att hjälpa dom och, tänka på och förebygga” (Förskollärare D). Somliga förskollärare 

betonar att de även genom olika forum får ta del av beprövad erfarenhet som de implementerar 

i den egna verksamheten. 

Somliga förskollärare framhöll även att det är viktigt att hålla sig uppdaterad med ny 

forskning eftersom verksamheten ska vila på vetenskaplig grund. För att hålla sig uppdaterade 

har de delvis hjälp av specialpedagogen men ett par informanterna reflekterar även över att det 

är viktigt att ha ett eget intresse och driv att hitta och lära sig nya saker. ”det måste man ju hålla 

sig framme också för att, det liksom dimper ju inte liksom bara ner på en, vissa saker att du blir 

ålagd att det här ska ni liksom fixa … men också ett driv att också vilja nånting själv” 
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(Förskollärare D). Samtidigt framhåller en förskollärare att det är viktigt att man ”kritiskt 

granskar det man läser och tänker” (Förskollärare B). 

 

Att möta barns olikheter 

Samtliga förskollärare som intervjuades konstaterade på olika sätt att barns olikheter inte var 

till en begränsning för barngruppen, under förutsättning att förskollärarna själva fanns där som 

stöd för barnen. En förskollärare betonade att det blir en begränsning först när personalen inte 

räcker till. Verksamhetens utformning uppgavs också vara central för arbetet och uttrycktes 

som den tredje pedagogen.  

 

Barns olikheter – en tillgång  

Informanterna var överens om att barns olikheter är en tillgång på olika sätt, men det fanns en 

viss variation i deras beskrivningar av hur barns olikheter blir en tillgång i verksamheten. En 

del ser barns olikheter som en möjlighet för barnen att inspireras och lära av varandra. Någon 

annan såg det som en bra möjlighet för barn att se att den naturliga mångfalden är just naturlig 

eftersom vi alla är olika. Sedan fanns det de som lyfte båda dessa aspekter i sina resonemang. 

Ett par förskollärare betonade även att barn lär sig väldigt mycket om kamratskap och samvaro 

av att få möjlighet att delta i en gruppgemenskap.  

Resultatet visar på att förskollärarna upplever att barn lär sig i samspel med varandra. Flera 

informanter uttrycker att barn hjälper, inspireras och lär av varandra, både i vardagliga 

situationer och planerade aktiviteter.  

 

Dom ser på dom andra barnen hur dom gör, om någon kanske gör en, målar en sån här rund ring, 

då vill dom också pröva, och så mitt vad det är så är dom igång och målar dom också. Så att barn 

lär av varandra, helt enkelt … dom ser och lär av varandra. (Förskollärare C) 

 

Att ta tillvara på tillgångarna som barns olikheter medför beskriver några av informanterna som 

viktigt och en av dem betonar att det är viktigt att vara uppmärksam på skillnaden mellan ett 

”utnyttjande och ett nyttjande” (Förskollärare B). Barn ska få möjlighet att lära av varandra och 

lyftas utifrån sina styrkor samtidigt som det är viktigt att hitta en balans så olikheterna tas 

tillvara på, på ett medvetet sätt. En annan informant beskriver barns olikheter som styrkor, 

vilket kan leda till att barnen växer i relation till varandra. 

 

Jag tänker väl egentligen barns olikheter, egentligen som styrkor också. Att alla har en del i 

verksamheten som man kan använda sig av. Man är bra på olika saker, man kan olika saker och att, 

det kan ju också få barnen att växa gentemot varandra … just det där att dom kan, hjälpa varandra 

också och man kan få väldigt bra samtalsämnen, kring det också. Att man gör på olika sätt och det 

kan bli väldigt bra frågor som man kan sitta och diskutera med barnen (Förskollärare D) 

 

En av informanterna menar att barn i möte med olikheter bara konstaterar att olikheter finns, 

utan att värdera. Förskolläraren, liksom två av de andra informanterna, framhåller att det är 

värdefullt för barn att se att vi är olika. En förskollärare förklarar att det är bra att stärka barnen 

i deras olikheter för att de ska växa i varandras ögon och se att alla har olika egenskaper och är 
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bra på olika saker. Informanten förklarar även att man kan använda olika material för att stärka 

”att vi är en mångfald” (Förskollärare B). 

En förskollärare uttrycker en önskan om att i relation till barns delaktighet kunna följa barns 

intressen mer och att inte vara styrd av tider och måsten, men framhåller samtidigt att det är 

svårt att organisera verksamheten på det sättet. Informanten förklarar att det är gruppen som 

styr och att barn ”får finna sig i vissa saker” (Förskollärare A), vilket samtidigt hör samman 

med förskolan och är ett lärande i sig.  

 

Barns individuella utveckling och samvarokompetens 

Att arbeta med barns språkutveckling och sociala färdigheter framhölls av informanterna som 

viktiga aspekter för att hjälpa alla barn att må bra i gruppen. Flera förskollärare betonade att 

pedagogerna har en viktig roll i detta. För en god samvaro i gruppen är det viktigt att hjälpa 

barn både att vara självständiga, men att också se varandra. En av informanterna förklarade att 

en stor del av arbetet sker på individnivå, där förskolläraren hjälper enskilda barn att utvecklas 

och hitta strategier för att hantera samvaron i grupp. Förskolläraren förklarar att de ser mycket 

till individuella behov och förutsättningar. Samtidigt markerar informanten att inkludering 

handlar om att alla ska kunna vara tillsammans och må bra i gruppen. Informanterna framhöll 

vikten av att stärka barns självkänsla och att uppmuntra till samt ge möjlighet till 

självständighet. Detta uppnås enligt förskolläraren genom att ett positivt förhållningssätt som 

stärker barnen.  

 

Hur man kan jobba med mitt förhållningssätt och att stärka, ja men titta du kan gå! … istället för 

att använda också det här negativa; inte springa! … just det där än att visa på att; du kan, och vilken 

känsla jag väcks av då när jag känner, alltså att personal eller min pedagog säger att jag kan nånting, 

där blir det ju något helt annat, det blir ju något jättepositivt, så då går man ju verkligen alltså och 

övar det bästa. (Förskollärare B) 

 

Informanten underströk vikten av att stärka varje enskild individ och att inte skuldbelägga barn 

när det händer något. Det ska kännas bra för alla. Förskolläraren menade att det istället är bättre 

att hjälpa barnet att hitta andra strategier i samvaron med andra.  

 

Man får, visa på andra positiva strategier, så att man inte skapar nån slags … ja men vad kan man 

kalla det utanförskap eller, en rädsla, för dom andra så att det blir nån sånt i gruppen. Så det är 

superviktigt som pedagog alltid och vara nära och … lyfta, lyfta upp och finnas. Och just inte, när 

det då händer någon sån där sak att inte lägga någon skuld … så det inte blir så den känner skam 

eller så där, utan det är hela tiden lyftas. Lyftas upp. Genom, ja men, positiv förstärkning. 

(Förskollärare B) 

 

En annan informant var inne på samma spår och förklarade att det är viktigt att ta hänsyn till 

båda parter om det uppstår hinder i mötet och hjälpa dem att mötas, acceptera och respektera 

varandra. 

  

Men att det kan bli ibland ett litet hinder för dom att … nån kan tycka att nu är du för närgången så 

att dom drar sig undan … så det är ju … man får ju jobba med såna konstellationer också! Även att 

då försöka att det inte ska bli så att man håller dom ifrån varann, utan att på något sätt så ska dom 
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ju. Mötas. Att lära sig att acceptera varandra ändå. Men samtidigt från bådas håll … ska det finnas 

acceptans. Och liksom respekt. (Förskollärare D) 

 

Språket 

En av informanterna ansåg att det har skett en förändring över tid och att det idag finns mer att 

arbeta med kring det sociala samspelet med andra än det fanns förut. Informanten uttryckte att 

det är viktigt att barn får möjlighet att utveckla talet och att det behövs resurser utifrån i form 

av talpedagog för den biten, då de egna kunskaperna är otillräckliga. 

 

Vi jobbar ju med språk i stort, men dom har ju den där speciella … det här med uttal och liksom 

den biten, den har inte vi i våran utbildning. Så att det saknar jag ibland. Vi kan rimma, vi kan 

ramsa, vi kan hålla på men det där just hur dom ska forma sin, forma orden det är, det tycker jag 

att ha blivit mycket sämre, nu än vad det har varit förut. Så det skulle vi behöva mer av. 

(Förskollärare A). 

 

En av de andra informanterna förklarar att hen upplever att språket har betydelse för den status 

barnen får bland de andra barnen:  

 

Barn som kanske inte har språket så mycket utvecklat, dom får en, vad ska man säga, en … inte så 

hög status i gruppen i leken, när dom leker … dom som har mer utvecklat språk, dom får bestämma 

mer i leken och så vidare. Så där har vi ju en jätteviktig roll och utveckla språket och vara med i 

leken då så att det blir mera jämn … att alla är välkomna, i leken. Stötta barnen i leken och så att 

utveckla språket så mycket vi kan. (Förskollärare C) 

 

Att inte räcka till som pedagog – en begränsning 

Ingen av förskollärarna anser att barns olikheter i sig kan ses som en begränsning för 

barngruppen, utan samtliga uttrycker på olika sätt att deras egen möjlighet att bemöta barns 

olikheter är avgörande för om det blir en begränsning eller inte. En av informanterna beskriver 

att det handlar om pedagogernas bemötande och att kunna anpassa verksamheten efter de behov 

som finns.  

 

Jag vet egentligen inte om jag någonsin har stött på att det är egentligen en begränsning, utan det 

är ju egentligen mer hur man anpassar det. Att vi anpassar, ja pedagogerna har får ju anpassa 

verksamheten efter behoven som finns i barngruppen … det är väl kanske att man inte räcker till 

som pedagog ibland att man, kanske skulle behöva vara någon fler i vissa situationer … ingen ska 

känna att dom blir utanför på något sätt, att inte kunna vara med (Förskollärare D) 

 

Flera av informanterna uttrycker att det av olika anledningar finns en önskan om att mer 

personal i verksamheterna. En av informanterna berättar att det ibland finns en känsla av att 

man behöver fler resurser för att räcka till och om det är mycket runt ett barn så blir det en 

begränsning för barngruppen då man inte hinner med de andra på samma sätt.  

 

Miljön – den tredje pedagogen 

Majoriteten av informanterna lyfte miljön som en viktig resurs för möjligheten att möta alla 

barn i verksamheten och även för att alla olikheter ska kunna mötas. ”Alla ska känna att dom 
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blir sedda. Och det är ju ett sätt det där med hur vi organiserar oss och miljön” (Förskollärare 

B). Några av förskollärarna framhåller vikten av att reflektera över de miljöer som 

verksamheten har att erbjuda och att utformandet av dem är viktigt. Miljön beskrivs som en 

viktig, extra pedagog och som en viktig del för barns lärprocesser och för att de ska utmanas 

vidare i sitt lärande – ”den tredje pedagogen” (Förskollärare B). Flera informanter poängterar 

att miljön är föränderlig och en av dem beskriver att det handlar om att försöka ”få ut så mycket 

som möjligt av miljön” (Förskollärare C). Förskolläraren berättar om hur de anpassat och 

omformat miljöerna för att bättre passa den aktuella barngruppens behov och att de genom att 

byta ut den traditionella soffan mot en madrass har fått ett annat klimat i gruppen: 

 

Då tog vi bort våran soffa och så köpte vi en hoppmadrass istället. Eller det är ju en vanlig madrass, 

men att dom får hoppa på den, och sitta på den … och då har vi märkt att, dom är mindre, vad ska 

man säga … när dom inte är tvungna att sitta bredvid varann som vi har satt dom och sitta, så har, 

knuffningar slutat och något barn som brukar bita, det barnet har slutat och bita så att, det är som 

bra för alla. Så att det är ett sätt att ordna miljön och, hur vi ser på barn, så att dom får inflytande 

och så med barns olikheter. (Förskollärare C) 

 

Flera av informanterna nämner tidsaspekten på olika sätt och att det är mycket som ska hinnas 

med under en arbetsdag. En av informanterna förklarar att genom att organisera sig väl i 

arbetslaget utvinns mycket tid till barngruppen. Om alla vet vad som förväntas av en i olika 

situationer vinner man tid. En annan förskollärare framhåller att miljöns utformning också 

påverkar pedagogernas möjlighet att ägna sin tid åt barnen. Det framhålls att det är viktigt att 

hitta tid till alla barn och att arbeta i mindre grupper är en strategi för att nå fram och hinna med 

alla barn. Resultatet visar att det handlar mycket om hur arbetet utförs och hur de resurser som 

finns används och att använda miljön för att barns olikheter inte ska bli en begränsning. 

 

Specialpedagogiken och dess betydelse i mötet med barns olikheter  

Resultatet visar att specialpedagogiken kan uppfattas som ett förhållningssätt som kan användas 

i mötet med alla barn i förskolan. Det specialpedagogiska förhållningssättet inkluderar alla barn 

i förskolan och går hand i hand med barns olikheter, vilket bildar en helhet. En av informanterna 

beskriver att:  

 

Det är ju inte så att vi tänker att med några barn jobbar vi specialpedagogiskt alltså och så där med 

men inte den gruppen, utan den det inkluderar ju alla, för den är … ett fantastiskt förhållningssätt 

… för alla barn i förskolan … specialpedagogik kan du ju nyttja, eller det är ju då någonting som 

det förhållningssättet kan du ju använda på varje … unik individ … ett förhållningssätt som du kan 

använda på varje barn. För varje barn alltså behöver stärkas och behöver få bli bekräftad och sedd 

alltså för att, för fortsatt utveckling och lärande. (Förskollärare B) 

 

En annan informant förklarar att specialpedagogiken alltid finns med och används som stöd i 

mötet med barns olikheter och hjälper förskolläraren att hantera utmaningar och svårigheter i 

förhållande till barngruppen. 
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Tillgång till specialpedagogiskt stöd 

Superlativen användes flitigt av samtliga förskollärare när det kom till att beskriva tillgången 

till specialpedagogiskt stöd och samtliga informanter var överens om att både arbetsgången och 

samarbetet med specialpedagogen fungerade väl. Informanterna uttrycker att specialpedagogen 

kan vara behjälplig på många plan, bland annat som stöd vid kontakt med vårdnadshavare och 

för fortbildning, men framförallt som stöd för att utveckla verksamheten samt förskollärarnas 

förhållningssätt och bemötande. Informanternas beskrivningar av hur arbetsgången och 

kontakten med specialpedagogen var snarlika.  

Somliga förskollärare uttrycker samtidigt att det har skett en förändring över tid vad gäller 

det specialpedagogiska stödet. Tidigare låg fokus på enskilda barn och då drog sig pedagogerna 

ibland undan, medan det idag är fokus på hur pedagogernas arbetssätt och den omgivande 

miljön kan förändras till fördel för barnen och barngruppen. Specialpedagogen observerar hur 

pedagogerna arbetar i barngruppen och ger tips och råd. Arbetslaget lyfts som en viktig resurs 

och en styrka i arbetet med barnen. Förskollärarna jobbar aktivt med miljön och är medvetna 

om sitt förhållningssätt och arbetssätt men specialpedagogiken är viktig för att kunna möta 

barns olikheter och få hjälp och stöd när man möter känslor av att inte räcka till. En av 

informanterna förklarar att även om hen som förskollärare kan mycket själv så är det värdefullt 

att få stöd av specialpedagogen som kanske har djupare kunskaper kring en del områden.  

Specialpedagogiken används ibland för att stötta förskollärarna i deras möte med specifika 

barn. Resultatet visar även att specialpedagogen oftast kommer ut till verksamheterna först när 

förskollärarna själva signalerar att de behöver hjälp eller att det finns behov. Till skillnad från 

övriga informanter så berättar en förskollärare att specialpedagogen kommer ut mer 

kontinuerligt då det finns ett åtgärdsprogram för något barn eller om de haft en orolig grupp 

som de har behövt handledning i. Insatserna fokuserar dock på att hjälpa förskollärarna att se 

vilka förändringar som kan göras med avseende på bemötande och hur miljön är organiserad. 

Kontakt med vårdnadshavare nämndes av en av informanterna som framhöll att det är viktigt 

att etablera goda relationer för att möjliggöra ett förtroligt samarbete för barnens bästa. Om det 

väcks funderingar kring ett barn så samtalas det i första hand med vårdnadshavarna och det är 

därför viktigt att bygga goda relationer och ha ett bra förhållningssätt gentemot dem.   
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Diskussion 
I följande avsnitt presenteras inledningsvis en metoddiskussion där den metod som använts 

samt de överväganden som gjorts i relation till studien granskas kritiskt. Vidare följer en 

resultatdiskussion där resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning samt de teoretiska 

utgångspunkter som valts för studien. Resultatdiskussionen utgår från samma kategorier och 

struktur som vid resultatredovisningen.  

 

Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer var en relevant metod för att söka svar på syftet som var att belysa om 

och i så fall hur förskollärare implementerar specialpedagogik i arbetet med barn i förskolan 

samt vilka erfarenheter de har av att arbeta med inkludering och barns olikheter. Genom att 

intervjua verksamma förskollärare gavs möjlighet att ta del av erfarenheter, upplevelser och 

resonemang kring ämnet. Arbetet syftade till att ta reda på hur förskollärarna arbetar och 

organiserar sin verksamhet. Därför var enskilda intervjuer en passade metod för studien. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) utgörs intervjuer av ett samtal där intervjuaren tar del av andra 

människors upplevelser, vilket stämmer överens med de intentioner som fanns för detta arbete. 

Jag fick möjlighet att följa förskollärarnas tankar och resonemang kring sitt arbete, vilket inte 

hade varit möjligt om exempelvis observation hade valts som metod. 

Efter övervägande bestämdes att informanterna inte skulle ges tillgång till intervjufrågorna 

i förhand, utan de fick endast information om det område jag valt att undersöka. Jag ville inte 

att förskollärarna skulle ha möjlighet att ta fram färdiga svar innan intervjun, eftersom det skulle 

kunna medföra en ökad risk för att svaren modifieras till något som informanterna möjligtvis 

skulle kunna tro att jag som forskare önskar höra. Istället ville jag skapa utrymme för ett 

spontant samtal vilket ökar chanserna till att få genuina svar från informanterna.  

Intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) framhåller att den plats där intervjun hålls har betydelse för resultatet. Om 

intervjupersonen känner sig bekväm i situationen skapas ett tryggare och mer öppet klimat. 

Författarna framhåller även att det är bra att kunna sitta ostört, vilket vi haft möjlighet till vid 

samtliga intervjuer. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne kan det vara problematiskt att boka 

in dag och tid för intervjuer, men jag upplever att det var förhållandevis lätt att hitta tider som 

passade. Jag följde även författarnas råd att inte genomföra alla intervjuer samma dag, vilket 

gav mig möjlighet att reflektera över hur jag kunde utveckla min roll som intervjuare. 

Enligt Lalander (2015) är det viktigt att som forskare närma sig någon annans perspektiv. 

Samtidigt påvisar författaren en risk med att forskaren har etablerat relationer till informanterna. 

Med anledning av detta var det ett medvetet val från min sida att söka kontakt med förskollärare 

som jag inte träffat tidigare. Under intervjutillfällena var det viktigt att skapa en god stämning 

och kontakt med intervjupersonerna, vilket innebar att jag som forskare och informanterna fick 

god kontakt. Lalander framhåller att det är viktigt att reflektera över den egna forskarrollen och 

att varken vara en kylig besserwisser eller vara alltför sympatiserande med informanterna. 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) kan en likhetskänsla skapas mellan informanten 

och den som intervjuar, vilket innebär att forskaren försöker smälta in och likna den som 

intervjuas. Eftersom vi inte kände till varandra sedan tidigare var det relativt lätt att hålla en 

professionell distans under samtalet, även om vi fick god kontakt. Eriksson-Zetterquist och 
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Ahrne framhåller att det är svårt att hundraprocentigt förbereda sig inför intervjutillfället och 

att det mellanmänskliga mötet i sin tillblivelse kan medföra olika konsekvenser för resultatet. 

Ljudinspelningarna var avgörande för resultatredovisningen och transkriberandet av dem 

gjordes med största noggrannhet, för att inte gå miste om viktiga detaljer. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) räcker det oftast att använda mobiltelefon för att dokumentera 

intervjuer vid mindre studier, vilket stämmer överens med min upplevelse av ljudinspelningen. 

Författarna framhåller att det är viktigt att tekniken kontrolleras innan den används, vilket 

gjordes som en del av förberedelserna inför intervjuerna. Ljudupptagningen lyckades bra och 

inspelningarna var av god kvalitet. Arbetet med att omvandla ljudfilerna till text var omfattande 

och tidskrävande, men jag anser att det var viktigt för studiens validitet att det fick ta sin tid. 

Det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger vid flera olika tillfällen vilket medförde 

en möjlighet att se på informanternas svar ur olika perspektiv för varje gång. Enligt Rennstam 

och Wästerfors (2015) resulterar kvalitativa studier ofta i ett rikt underlag. Flera av 

informanternas svar på intervjufrågorna var omfattande och väldigt mättade med information, 

vilket innebar att de fick läsas flera gånger och brytas ner i olika delar för att det skulle vara 

möjligt att klargöra resultatet av informanternas uttalanden. Genom att utgå ifrån Rennstam och 

Wästerfors analysmetod kunde ett metodiskt tillvägagångssätt anammas, vilket innebar att 

materialen sorterades, reducerades och bearbetades. Genom denna analysmetod blev det 

möjligt att undvika det kaosproblem som enligt Rennstam och Wästerfors handlar om 

svårigheten att få ordning och reda på materialet. Analysmetoden tillhandahöll de redskap som 

behövdes för att göra materialet hanterbart och överskådligt, vilket var en viktig förutsättning 

för att vidare kunna reducera det och skriva ut ett färdigt resultat med god representation som 

författarna beskriver.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är strukturerad utifrån de fyra huvudkategorier som användes vid 

resultatredovisningen: Inkludering och att skapa en likvärdig förskola, Att möta barns olikheter, 

Specialpedagogiken och dess betydelse i mötet med barns olikheter och Tillgång till 

specialpedagogiskt stöd.  

Inkludering och att skapa en likvärdig förskola 

Det fanns en viss variation i förskollärarnas beskrivningar av inkludering, samtidigt som några 

gemensamma aspekter kunde skönjas. Av resultatet framgår att förskollärarna uppfattar det som 

viktigt att få med alla barn i en gemenskap och att alla ska bli sedda och respekterade för dem 

de är, vilket Ahlberg (2013) framhåller som viktiga aspekter i arbetet med att skapa en skola 

som inkluderar alla. Av beskrivningarna framgick att det är viktigt att alla barn blir sedda. 

Förskollärarna var överens om att förskolan är till för alla barn och allas lika värde ska tas 

tillvara, vilket även Lutz (2013) och Ahlberg (2013) framhåller som en del av 

inkluderingsaspekten. Detta kan alltså tolkas som att förskollärarna arbetar aktivt för att skapa 

en inkluderande och likvärdig förskola. 

Att erbjuda barn möjlighet till delaktighet och inflytande lyftes också av förskollärarna, 

vilket hör ihop med inkluderingsprocessen (Ahlberg, 2013; Lutz, 2013). Enligt Johannesen och 

Sandvik (2009) föregås barns delaktighet bland annat av att de inkluderas i en gemenskap och 

respekteras för dem de är, vilket stämmer överens med förskollärarnas uttalanden om sitt arbete.  
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Några förskollärare beskrev att de ibland fick försöka locka med barn i olika aktiviteter då 

de inte ville delta. Ett par informanter framhöll att det är viktigt att respektera att barn inte alltid 

vill delta och att de kan behöva utrymme och kunna välja att avstå från att delta. Enligt Leinonen 

(2014) är det viktigt att vuxna har förmåga att försöka följa barns aktivitet och ta barns 

perspektiv i beaktande för att kunna möjliggöra för delaktighet och inflytande. Det tolkar jag 

att förskollärarna gör i och med att de uttryckte att det är viktigt att respektera alla individer och 

acceptera ett nej samtidigt som det betonades att det är viktigt att alltid erbjuda alla barn 

möjlighet till deltagande. Även här poängterades att det är viktigt att se till den enskilda 

individen och utgå ifrån dennes premisser. Att arbeta på det sätt som förskollärarna beskriver 

kan tolkas som att de tycker att det är viktigt att se och respektera varje individ, vilket framhålls 

av Ahlberg (2013) som viktiga aspekter i en likvärdig verksamhet. Informanternas 

beskrivningar är även i samklang med Skolverket (2016) beskrivning att förskolan ska vara 

trygg för alla barns som vistas där och verksamheten ska utformas med hänsyn till varje barns 

förutsättningar och behov. En förskollärare framhöll vikten av att försöka se vad det enskilda 

barnet mår bra av i en given situation och att respektera barnets vilja att avstå från aktiviteter 

eller om det på annat sätt uttrycker att det inte mår bra eller inte trivs med en situation. Det 

tolkar jag som att förskolläraren försöker se situationen ur barnets perspektiv, vilket enligt 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) handlar om att ta hänsyn till det barnet själv 

uttrycker. 

Resultatet visade att förskollärarna kopplade ihop begreppet inkludering med ett tillstånd 

spunnet ur olika omständigheter där olika värden blir rådande. Förskollärarna kopplar inte 

direkt ihop det med sitt eget arbetssätt, samtidigt som de lämnar utrymme för tolkning av att 

detta tillstånd är ett resultat av hur de arbetar, vilket framgår genom andra utlåtanden. Det blir 

tydligt genom förskollärarnas beskrivningar av sina arbetssätt att de arbetar inkluderande. Lutz 

(2013) förklarar att inkludering är lättare att definiera i tal än att uttrycka i praktisk handling. 

Samtidigt kan Lutz förklaring innebära att arbetet med inkludering är ”lättare sagt än gjort” och 

då denna studie saknar insyn i hur förskollärarna faktiskt arbetar går det bara att konstatera att 

förskollärarna i denna studie hade förståelse för vad inkluderande arbetsformer innebär. 

En av förskollärarna beskrev att det är viktigt att inkludera barn som av olika anledningar 

faller utanför gemenskapen och som har svårt för att leka konstruktiva lekar. Att förskollärarna 

är medvetna om att det kan finnas barn som faller utanför och arbetar med att inkludera dem 

kan tolkas positivt eftersom Ahlberg (2013) framhåller att det är viktigt att erbjuda barn en 

gemenskap som är tillgänglig för var och en att delta i. Samtidigt framhålls det av Lutz (2006) 

att det finns en risk att inkluderingsprocessen hämmas av att barn bedöms utifrån sina sociala 

förmågor och därmed ses som avvikande från en normalitet. 

Studien visar att förskollärarna arbetar enligt inkluderande former, vilket jag tolkar som 

kompatibelt med ett relationellt perspektiv, där långsiktiga och förebyggande åtgärder vidtas 

för att organisera den pedagogiska verksamheten och lärandemiljön (Atterström & Persson, 

2000). Förskollärarnas sätt att identifiera barn som ibland faller utanför leken och därför kan 

behöva hjälp att hitta strategier för samvaron i gruppen kan ses som kompatibelt med både det 

kategoriska och det relationella perspektivet. Genom det kategoriska perspektivet förstås det 

som att problemen förläggs hos individen och att det är där hjälpen behövs (Atterström & 

Persson, 2000; Holme, 2016). Samtidigt kan det relationella perspektivet också skönjas genom 
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förskollärarnas medvetenhet om att alla barn bör inkluderas i en gemenskap och att det som 

Holme beskriver är i mötet med miljön som problemet uppstår. 

 

Delaktighet, inflytande och likvärdighet  

Att det finns acceptans för barns olikheter och att det är viktigt att bemöta varje enskilt barn 

utifrån dennes villkor framgick av studien. Att möta barns olikheter är en del av uppdraget. 

Förskollärarna framhöll att det handlar om att som förskollärare kunna se till barns individuella 

förutsättningar och behov och somliga betonade särskilt att det är viktigt för att kunna utmana 

och stärka dem utifrån det. Enligt Ahlberg (2013) är det viktigt med denna hänsyn för att kunna 

erbjuda barn så bra förutsättningar som möjligt för sitt lärande och sin utveckling. En 

förskollärare förklarar att olika situationer kan göras mer hanterbara för barn genom att de 

anpassas efter de behov som finns och vad som kan tänkas gynna barnets välmående. 

Förskolläraren framhöll vikten av att försöka hitta olika konstellationer och lösningar som barn 

kan må bra av och där de kan känna att de lyckas och inte känner sig utanför på något sätt. 

Genom förskollärarnas beskrivningar är det möjligt att utläsa att de i enlighet med Vernersson 

(2007) beskrivning anpassar olika situationer för att underlätta för barn i svårigheter, så att de 

får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Därigenom skönjas en 

förskola för alla, där verksamheten anpassas och organiseras för att ha beredskap att möta en 

naturlig mångfald (Ahlberg; 2013; Lutz, 2013; Vernersson, 2007). Detta sätt att arbeta kan 

kopplas till det relationella perspektivet. 

En förskollärare förklarade att det är viktigt att bekräfta varje barn och ge dem gehör för sin 

utveckling. Personen menade att alla barn är olika och har olika behov, men att det ändå är 

viktigt att varje barn får sin del. Det framhölls att bemötandet kan se olika ut beroende på 

individuella behov hos det barn förskolläraren möter. Detta stämmer överens med Ahlberg 

(2013) förklaring att förskolorna runtom i landet ska inte se likadans ut och resurserna i en 

verksamhet ska inte fördelas lika bland alla barn i förskolan utan barnens behov och 

förutsättningar ska vara styrande. Resultatet visade även på att den pedagogiska planeringen 

påverkades av de olikheter som fanns i barngruppen. Några förskollärare påpekade att det är 

viktigt att se till att alla barn får något med sig från de aktiviteter som planeras, medan en annan 

framhöll att vissa områden ibland kunde få större utrymme i verksamheten om något särskilt 

behov påträffats i barngruppen. 

Ett av de teoretiska perspektiv som utkristalliseras i denna kategori är det relationella 

perspektivet. Denna kategori kan även problematiseras utifrån ett dilemmaperspektiv, eftersom 

barns olika förutsättningar och behov kan innebära att man som förskollärare måste ta ställning 

till vems förutsättningar och behov som ska få företräde. Det är inte alltid möjligt att tillgodose 

alla behov som finns i barngruppen då det finns olika faktorer att ta hänsyn till och därför ställs 

man som förskollärare ibland inför olika dilemman att ta ställning till. 

 

Verksamhetens utformning  

Resultatet visar att förskollärarna framhåller sitt eget förhållningssätt och miljöns utformning 

som centrala och viktiga aspekter i relation till barns delaktighet, inflytande och trivsel. Enligt 

Lutz (2013) hör förskollärarnas förhållningssätt och en medvenhet bakom miljöns utformning 

ihop med ett specialpedagogiskt arbetssätt. Ahlberg (2007) framhåller att ett specialpedagogiskt 

förhållningssätt är viktig för den likvärdiga förskolan och förklarar att specialpedagogiken 
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möjliggör för barns olikheter att kunna mötas i den pedagogiska verksamheten. En medvetenhet 

om det egna förhållningssättet förespråkas av förskollärarna.  

 

Pedagogens roll 

Resultatet visar att det är viktigt att olikheter kan mötas i verksamheten och att de vuxna är 

viktiga förebilder för barnen. Att möta barns olikheter ger en nya kunskaper hela tiden och inom 

förskolläraryrket är det viktigt att ständigt reflektera över sitt förhållningssätt både enskilt och 

i arbetslaget, eftersom det ger möjlighet till utveckling. Förskollärarna anser att det är viktigt 

att vara närvarande, deltagande samt inkännande i verksamheten och i möte med barn. 

Förskollärarnas egna förhållningssätt kan ha stor betydelse för det klimat som skaps i 

barngruppen eftersom deras sätt att bemöta de olikheter som finns i gruppen avspeglas i barnens 

sätt att bemöta varandra. En förskollärare framhåller att det är viktigt att inte blunda för det som 

händer i gruppen, vilket även framhålls av Vernersson (2007) som förklarar att kamratskap 

liksom en god lärandemiljö och kollektiv beredskap är åtgärder som i förebyggande syfte kan 

implementeras i verksamheten. Genom att gemensamt reflektera över vilka kunskaper och 

kompetenser som finns i arbetslaget ökas handlingsberedskapen, vilken är viktig att ha för att 

förskollärare inte ska blunda för eventuella åtgärdsbehov som kan finnas och som kan leda till 

att stressiga vardagssituationer uppstår (Vernersson, 2007). Ett gemensamt förhållningssätt 

inom arbetslaget och förståelse för olikheter är viktiga komponenter för att utveckla en 

gemensam handlingsberedskap (Assarson, 2007; Vernersson, 2007). Att arbeta med 

kamratskap och värdegrundsfrågor är enligt förskollärarna betydelsefullt för att barn ska kunna 

möta varandras olikheter. Värdegrundsarbete är även något som lyfts i förskolans styrdokument 

(Skolverket, 2016). Denna kategori har kopplingar till ett relationellt perspektiv, eftersom 

förskollärarna arbetar för att skapa ett klimat som gynnar inkluderingsprocessen. De arbetar 

ständigt för att förbättra verksamheten och deras egna förhållningssätt, vilket kan förstås som 

ett sätt att granska den lärandemiljö som erbjuds. Detta är enligt Rosenqvist (2007) en viktig 

del inom det relationella perspektivet.  

 

Erfarenhet, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund 

Enligt Ahlberg (2013) har lärare lite olika uppfattningar om forskningens betydelse för arbetet 

i förskolan. Samtidigt framhöll informanterna i denna studie att arbete på vetenskaplig grund är 

viktigt och de hade olika strategier för att hålla sig uppdaterade om ny forskning. Somliga 

informanter framhöll att det är viktigt att ha ett eget intresse och söka sig till ny kunskap. Att 

vara kritisk till nya rön var det en förskollärare som betonade.  

Samtliga förskollärare konstaterade att deras mångåriga erfarenhet hade betydelse för deras 

yrkesutövande och att de fått möjlighet att samla på sig kunskaper som var behjälpliga i mötet 

med barn. Enligt Ahlberg (2013) är det viktigt att skilja den privata erfarenheten från den 

beprövade, även om den egna erfarenheten också är viktig. En del förskollärare lyfte särskilt 

fram beprövad erfarenheten som de förklarade att de fick möjlighet att ta del av via olika forum. 

 

Att möta barns olikheter  

Förskollärarna kunde alla konstatera att barns olikheter inte var en begränsning så länge de 

själva finns där och kan stötta barnen och barngruppen. Det tolkar jag som ett tecken på en 
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medvetenhet om den egna professionen och rollen som förskollärarna har i arbetet med att skapa 

en förskola för alla barn. 

Barns olikheter – en tillgång  

Förskollärarna var eniga om att barns olikheter är en tillgång och flera olika aspekter av detta 

lyftes fram. Att se barns olikheter som tillgångar är enligt både Lutz (2013) och Ahlberg (2013) 

viktigt ur inkluderingssynpunkt. Att barn inspireras, hjälper samt lär sig av och i samspel med 

varandra lyftes av förskollärarna som några av tillgångarna med att barns olikheter får möjlighet 

att mötas i förskolan. Resultatet visar att barns olikheter kan ses som styrkor med vilka de kan 

få möjlighet att växa genom gentemot varandra. En av förskollärarna betonar att det samtidigt 

är viktigt att styrkorna lyfts på ett sätt som är stärkande för barnen och att de nyttjas men inte 

utnyttjas. En förskollärare framhåller att olikheter kan leda till givande samtalsämnen bland 

barnen, vilket kan ses som en möjlighet att lyfta mångfalden för diskussion och reflektion. Det 

kan tolkas som en viktig del i koppling till demokrati samt barns inflytande och delaktighet 

eftersom Johannesen och Sandvik (2009) framhåller att det handlar om att i möten med andra 

människor både förbehålla sig rätten att uttrycka sina egna åsikter men också att kunna lyssna 

till andra. En informant framhåller att det faktum att barn i förskolan får möjlighet att vara med 

i en gruppgemenskap innebär att de ibland måste finna sig i saker och att det är gruppen som 

styr, vilket också handlar om ett demokratiskt lärande. Det tolkar jag som en möjlighet för barn 

att se och lära sig att ta hänsyn till andras behov, vilket enligt Johannesen och Sandvik (2009) 

hör samman med en demokratisk gemenskap och etisk praxis som råder i förskolan. Flera 

förskollärare betonar att det är värdefullt för barn att se att vi är olika och att vi kan olika saker. 

En av dem förklarar att barn när de uppmärksammar olikheter bara konstaterar att de finns, utan 

att lägga några värderingar i det. 

Inom denna kategori utkristalliseras såväl det relationella perspektivet som 

dilemmaperspektivet. Inom denna kategori blir olika aktörers förhållande till och samspel med 

varandra aktuella, vilket enligt Emanuelsson et al. (2001) hör ihop med det relationella 

perspektivet. Långsiktiga insatser förespråkas enligt Atterström och Persson (2000) vilket jag 

tolkar som ett sätt att organisera för att olikheter ska kunna mötas i verksamheten utan att det 

uppstår hinder i mötet. Samtidigt bidrar en demokratisk verksamhet till att dilemman kan 

uppstå, eftersom alla ska få vara delaktiga, ha inflytande och få sin röst hörd. Detta kan leda till 

att olika värden ställs mot varandra, där inget är mer rätt än det andra. Då kan det vara svårt att 

hitta lösningar där alla värden gynnas. 

 

Barns individuella utveckling och samvarokompetens 

Resultatet visade att flera förskollärare ansåg att barns självständighet, självkänsla, sociala 

färdigheter och språkutveckling är viktiga faktorer för deras möjlighet att kunna hantera 

samvaron och må bra i grupp. Detta hänger ihop med Lillvist (2014) resonemang kring barns 

socioemotionella kompetens, som styr hur deras känslomässiga uttryck yttrar sig i samspel med 

andra. Såväl barns självständighet som förmåga att se varandra är viktiga aspekter för god 

samvaro i gruppen enligt informanterna. En av informanterna menar att behovet av att arbeta 

med det sociala samspelet har ökat med åren och att det skulle behövas fler externa resurser för 

att hjälpa barn i deras språkutveckling.  
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Resultatet visar att förskollärarna anser att det är viktigt att ta hänsyn till båda parter när det 

uppstår hinder i mötet mellan olika individer och att hjälpa dem att hitta vägar för att acceptera 

och respektera varandra. En förskollärare framhåller särskilt vikten av att inte lägga skuld eller 

väcka känslor av skam hos något barn när det inträffar något i en situation, utan att istället välja 

att bemöta det genom positiv förstärkning. Detta kan ses som ett positivt tillvägagångssätt 

eftersom barnets samspelsförmåga enligt Lillvist (2014) påverkas av den egna självförståelsen 

– en positiv bild av de egna samspelsfärdigheterna resulterar ofta i ett gott samspel med andra 

och vice versa. Därför anser jag att det är viktigt att som förskolläraren beskriver akta sig för 

att hämma barnen, då det kan få konsekvenser för deras förståelse av hur de själva fungerar i 

sociala situationer. Några förskollärare framhöll att de själva har en viktig roll att stärka barnen 

och hjälpa dem att hitta strategier för att hantera samvaron i grupp. Detta ansågs viktigt ur 

inkluderingssynpunkt, då det handlar om att alla ska kunna vara i en grupp med andra och 

samtidigt må bra. 

Förskollärarna arbetar för att stödja barns individuella utveckling, vilket i sin tur hjälper 

barnen att hantera samvaron i gruppen, något som jag tolkar som viktigt i fråga om inkludering. 

Detta arbetssätt kan kopplas samman med ett kategoriskt perspektiv, där problem 

individualiseras (Holme, 2016). Samtidigt kan avsikten förstås som ”positiv diskriminering” 

(Nilholm, 2005, s. 134), vilket innebär att barn i behov av särskilt stöd urskiljs i syfte att ge 

dem den hjälp och det stöd de behöver. Asp-Onsjö (2017) framhåller att det finns både för- och 

nackdelar med att barn urskiljs som särskilda. Dels är det positivt att få den hjälp och det stöd 

som behövs, när det behövs. Samtidigt finns det en risk att barnet blir utpekad som något som 

står utanför det vanliga. Det är heller inte bra att svårigheter inte uppmärksammas, då detta kan 

få konsekvenser för individen. Detta skulle kunna innebära att denna problematik kan förstås 

ur ett dilemmaperspektiv. Naturliga mångfald ska bejakas samtidigt som det är viktigt att 

urskilja de svårigheter som finns, men hur ska dessa aspekter förstås och hanteras i relation till 

varandra? 

 

Språket  

En av förskollärarna konstaterar att barn som har ett mindre utvecklat språk än sina kamrater 

tenderar att få en lägre status i gruppen vid leksituationer. Lillvist (2014) förklarar att barns 

sociala beteende och kompetens påverkar hur de positioneras i grupp och vilken grad av 

acceptans de möts av, av andra barn. Förskollärarna i denna studie framhåller att det är viktigt 

att arbeta med språkutveckling och vara delaktig i barnens lekar. Enligt Lillvist kan 

förskollärare ibland uppleva att det är svårt att veta hur de på bästa sätt kan hjälpa barn att 

förbättra sitt samspel med andra barn. Förskollärare främjar dock ofta barns sociala kompetens 

mer än de själva är medvetna om, genom så kallad tyst kunskap. Sedan kan insatser kan göras 

både generellt och specifikt, men bör alltid göras så diskret som möjligt för att den naturliga 

jargonen i gruppen inte ska störas (ibid.). 

Att inte räcka till som pedagog – en begränsning  

Resultatet visar att förskollärarna upplever att det skulle behövas mer personal i 

verksamheterna, eftersom förskollärarnas möjlighet ett bemöta barns olikheter är avgörande för 

om olikheterna blir en begränsning eller inte. Även Vetenskapsrådet (2015) framhåller att 

personaltätheten är en viktig faktor i fråga om möjligheten att kunna erbjuda en likvärdig 
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förskola av hög kvalitet. Samtidigt betonas av Vetenskapsrådet att det även handlar om hur de 

resurser som finns att tillgå används, något som även förskollärarna i denna studie reflekterar 

över. Förskollärarna uttrycker att de upplever tidsbrist i sitt yrke och att de försöker hitta olika 

strategier för att effektivisera tiden. En förskollärare beskriver att det kan bli en begränsning för 

barngruppen om det är mycket runt ett barn och det blir svårt att räcka till som pedagog och 

hinna med alla barn. Några av förskollärarna förklarar att de använder olika strategier och sätt 

att organisera sig för att vinna tid till barnen, barngruppen och planering. Förskollärarnas 

planeringstid framhålls av Vetenskapsrådet som viktig för förskolans kvalitet. Förskollärarna 

anser att det är viktigt att hitta tid till alla barn, något som även framhålls av Lutz (2006) som 

förklarar att pedagogerna behöver tid och utvecklad kompetens för att ha möjlighet att möta 

problematik som är kopplad till enskilda barn. Förskollärarna uttrycker en önskan om att det 

skulle behövas ännu mer tid till att uppdatera de egna kunskaperna.  

Ett dilemmaperspektiv blir synligt i denna kategori, där olika värden står i motsats till 

varandra och det är svårt att hitta en lösning (Nilholm, 2007). Förskollärarna uttrycker att det 

egna förhållningssättet har betydelse för möjligheten att möta barns olikheter i verksamheten, 

samtidigt som denna ibland begränsas av olika faktorer i verksamheten. Förskollärarna 

upplever tidsaspekten som en av de faktorer som påverkar deras möjlighet att möta barns 

olikheter, vilket enligt Vetenskapsrådet (2015) hänger ihop med likvärdighet och förskolans 

kvalitet. Förskollärarna anser att det är viktigt att hitta tid till alla barn och att de använder olika 

strategier för att möjliggöra detta, samtidigt som de ändå upplever att de inte alltid räcker till 

och delar av deras arbete kan bli lidande till förmån för andra delar av uppdraget.  

 

Miljön – den tredje pedagogen  

Förskollärarna som deltagit i studien uttrycker vikten av att organisera förskolans miljö för att 

passa de behov som finns i barngruppen, vilket enligt Persson (2013) hänger ihop med ett 

relationellt synsätt. Enligt Lutz (2006) lyckas inte förskolor implementera inkluderande 

arbetsformer, men enligt resultatet i föreliggande studie tycks förskollärarna arbeta 

inkluderande och anpassar miljön utifrån en naturlig mångfald. Resultatet visar att 

förskollärarna ser miljön som en viktig resurs som kan användas som ”den tredje pedagogen”. 

Att anpassa verksamheten och utforma miljön utifrån de behov som finns i den aktuella 

barngruppen är enligt förskollärarna ett sätt att organisera verksamheten för att olikheter ska 

kunna mötas och för att alla barn ska känna sig sedda och delaktiga. Liknande resonemang 

framförs av Lutz (2013) som framhåller att dessa aspekter är viktiga för att skapa en 

inkluderande verksamhet. Även Vernersson (2007) framhåller att en bra lärandemiljö är viktig 

för inkluderingsprocessen. Hade det tvärtom varit barnen som fått anpassa sig till förskolans 

miljö så hade det snarare varit frågan om integrering (Lutz, 2013). En del förskollärare ansåg 

att det är viktigt att reflektera över vad miljön har att erbjuda och poängterade att den är 

föränderlig. Informanterna framhåller i likhet med Vetenskapsrådet (2015) att den fysiska 

miljön har även inverkan på klimatet i gruppen, vilket enligt Vetenskapsrådet har betydelse för 

förskollärarnas arbetsvillkor och därmed förskolans kvalitet. Nordin-Hultman (2009) 

framhåller att miljöns utformning och organisatoriska formationer påverkar de normer och 

föreställningar som blir dominerande i en verksamhet och som i sin tur påverkar de vuxnas 

tolkningar av barns beteenden. Enligt Sommer (2005) färgas de vuxnas barnsyn bland annat av 

normer, vilket påverkar hur barns beteenden tolkas och vilka de pedagogiska konsekvenserna 
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blir. Därför tolkar jag det som att det är positivt att förskolläraren uttrycker en medvetenhet om 

den fysiska miljöns potential och plasticitet. Enligt Sommer påverkas barnsynen även av den 

pedagogiska utbildningen och kontinuerlig uppdatering, vilket informanterna uttryckte 

medvetenenhet kring.  

 

Specialpedagogiken och dess betydelse i mötet med barns olikheter 

Resultatet visar att en del förskollärare ser specialpedagogiken som ett förhållningssätt som 

inkluderar alla barn och som kan användas som stöd i mötet med barns olikheter, vilket 

framhålls på liknande sätt av flera författare (exempelvis Ahlberg, 2007; Ahlberg, 2013; Lutz, 

2013; Vernersson, 2007). En förskollärare framhåller att det specialpedagogiska 

förhållningssättet kan nyttjas i mötet med varje unik individ eftersom alla barn behöver bli 

sedda, stärkta och bekräftade. Det är enligt informanten viktigt för barns fortsatta utveckling 

och lärande, vilket även framhålls av Björck-Åkesson (2014) som förklarar att 

specialpedagogikens syfte är just att skapa gynnsamma förutsättningar för varje barns lärande. 

Somliga förskollärare beskriver att specialpedagogiken alltid finns med och hjälper dem att 

hantera utmaningar och svårigheter som uppstår i relation till barngruppen. 

Att se specialpedagogiken som ett förhållningssätt som hjälper förskolläraren i mötet med 

varje unik individ tolkar jag som förenligt med det relationella perspektivet. Det som sker i 

interaktionen mellan olika aktörer är centralt inom detta perspektiv (Emanuelsson et al., 2001; 

Persson, 2013). Specialpedagogiken är enligt Persson en del av detta samspel. Yttre 

omständigheter blir väsentligt i fråga om hur förutsättningarna kan förbättras för individen vid 

olika situationer (Persson, 2013).  

 

Tillgång till specialpedagogiskt stöd  

Resultatet visar att förskollärarna är överens om att de har gott specialpedagogiskt stöd. 

Informanterna hade liknande upplevelser av samarbetet med specialpedagogen och menade att 

det fungerar bra. Ett gott samarbete mellan pedagoger och specialpedagoger är enligt (Ahlberg, 

2013) en framgångsfaktor i fråga om specialpedagogiskt arbete och inkludering. Enligt 

förskollärarnas beskrivningar är specialpedagogen ett viktigt stöd och någon att vända sig till i 

olika sakfrågor och när de egna kunskaperna inte räcker till för att möta barns olikheter. Trots 

att förskollärarna själva kan mycket så är det värdefullt att få stöd av någon som kanske har 

djupare kunskap om vissa områden. För att kunna ge varje barn det de behöver fordras 

mångskiftande kunskaper hos de personer som ger barnen stöd, samtidigt som det är viktigt att 

de i sin tur också har någon att vända sig till när de egna kunskaperna och erfarenheterna blir 

otillräckliga (Björck-Åkesson, 2014). Förskollärare kan ibland känna sig både ensamma och 

otillräckliga i sitt arbete, speciellt vad gäller barn i gråzonen (ibid.). I relation till att 

förskollärarna i studien uttrycker att de ibland upplever tidsbrist och att deras egna intresse har 

betydelse för deras möjligheter att uppdatera och fördjupa sina kunskaper inom olika ämnen, 

tänker jag att specialpedagogen kan vara en viktig kunskapsbank för förskollärarna. Samtidigt 

blir den egna kompetensen och handlingsberedskapen i arbetslaget viktiga, förebyggande 

komponenter för att kunna möta alla barn, oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte 

(Assarson, 2007; Vernersson, 2007).  
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Förskollärarna framhåller att det specialpedagogiska arbetet har förändrats över tid och att 

det gått från att fokusera på enskilda barn till att främst handla om hur förskollärarna arbetar 

och hur miljön kan organiseras och anpassas till barnens och barngruppens behov. Detta kan 

förstås som en naturlig förändring i relation till att specialpedagogiken inte längre fokuserar på 

enskilda barn och avvikelser, vilket specialpedagogiken enligt Ahlberg (2007) tidigare 

kritiserats för. Problemen individualiseras inte som Nordin-Hultman (2009) förklarar är vanligt, 

utan det specialpedagogiska arbetet genomförs i syfte att hjälpa barn i svårigheter, vilket även 

överensstämmer med det relationella perspektivet.  

Resultatet visar att specialpedagogen i regel kommer ut och hjälper förskollärarna i 

verksamheten först när förskollärarna själva signalerar att de identifierat ett behov av extra 

stöttning. En mer kontinuerlig kontakt upprätthålls då det finns särskild anledning till det, om 

det behövs extra handledning på grund av någon svårighet i gruppen. Detta skulle kunna tolkas 

som att specialpedagogiska insatserna främst är specifika åtgärder i syfte att ge barn i behov av 

särskilt stöd den hjälp de behöver (Björck-Åkesson, 2014). Förskollärarna ger emellertid 

uttryck för att på olika sätt ta tillvara på olika generella resurser för att skapa en inkluderande 

verksamhet. 

En förskollärare betonade att de i första hand kontaktar vårdnadshavarna om det väcks några 

funderingar kring ett barn, vilket är i enlighet med svensk Skollag (SFS 2010:800) där det 

framhålls att vårdnadshavare ska göras delaktiga om det blir aktuellt med stödinsatser då 

särskilda behov påvisats. Personen framhöll att det är viktigt att bygga goda relationer till 

vårdnadshavarna för att kunna skapa ett gott samarbete för barnets bästa. 

Inom denna kategori utkristalliseras samtliga perspektiv som valts för studien – det 

kategoriska, det relationella samt dilemmaperspektivet. Främst tyder resultatet i denna kategori 

på att förskollärarna arbetar utifrån ett relationellt perspektiv, eftersom de i sitt samarbete med 

specialpedagoger eftersträvar inkludering. Det specialpedagogiska arbetet syftar främst till att 

se hur det egna förhållningssättet och miljön kan utvecklas. Samtidigt uttrycker pedagogerna 

att kontakt med specialpedagogen främst upprättas först när det finns någon särskild anledning. 

Barn i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver för att må bra i förskolan, vilket innebär 

att behovet måste synliggöras. Genom att behov av särskilt stöd identifieras skapas en 

kategorisering av barnen utifrån detta behov (Nilholm, 2005), något som i sig är kompatibelt 

med det kategoriska perspektivet (Rosenqvist, 2007). Samtidigt kan detta förstås ur ett 

dilemmaperspektiv eftersom det handlar om att det finns olika synsätt på olikheter (Nilholm, 

2005). Ska olikheter ses som en del av en naturlig mångfald där varje unik individ bejakas eller 

ska skillnaderna mellan barnen värderas för att man ska kunna tillhandahålla barn det stöd de 

har rätt att få? 

 

Implikationer för yrkesuppdraget 

Arbete på vetenskaplig grund, fortbildning, specialpedagogiska kunskaper samt ett eget driv är 

viktiga delar för att man som förskollärare ska kunna möta en naturlig mångfald i förskolan. 

Dessa aspekter har betydelse för möjligheten att erbjuda en inkluderande och likvärdig förskola. 

Det är betydelsefullt att kunna se situationer ur andras perspektiv och därför är det viktigt att 

som förskollärare kunna inta barns perspektiv och möta dem utifrån den ökade förståelse som 
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detta perspektivskifte kan medföra. Att implementera specialpedagogiska kunskaper i det egna 

förhållningssättet är gynnsamt för att kunna möta alla unika individer.  

Utformningen av förskolans miljö och organisation har stor betydelse för arbetet med 

inkludering och därför är det viktigt att reflektera över den lärmiljö som erbjuds i verksamheten 

samt att påvisa en medvetenhet om hur den organiseras. Det är av stor vikt att se miljöerna som 

föränderliga och att anpassa dem utifrån de förutsättningar och behov som finns i den aktuella 

barngruppen. Det är även viktigt att rådande normer och värden utmanas och att man som 

förskollärare är öppen för att hitta nya lösningar och se vilka möjligheter som finns för 

utveckling av inkluderingsprocessen. Vidare är det också av stor vikt att synliggöra och ta 

tillvara på de kompetenser som finns inom arbetslaget och som kan komplettera varandra.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att lyfta inkludering ur ett poststrukturellt perspektiv och 

problematisera hur barns identitets- och subjektsskapande kan komma att påverkas av deras 

vardagsliv i förskolan. Det vore även intressant att undersöka vilka villkor som ligger till grund 

för utformandet av en förskoleverksamhet där varje barn kan inkluderas. Detta för att få 

möjlighet att utveckla resonemanget om vem ett barn är och får möjlighet att vara i förskolan 

samt vad det beror på och hur det skulle kunna vara. 

Det hade även varit intressant att fördjupa sig kring miljöerna i förskolan. En möjlighet 

skulle då vara att jämföra miljön inomhus och utomhus utifrån ett inkluderingsperspektiv och 

problematisera de villkor som ligger till grund för respektive miljö samt vilka eventuella 

likheter och skillnader som finns.  
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Övertorneå, april 2018 

Hej!  

 

Mitt namn är Ellinor Higberg och jag går sista terminen på förskollärarprogrammet vid Luleå 

tekniska universitet. Som avslutning på utbildningen skrivs ett examensarbete och jag har valt 

att skriva om specialpedagogikens betydelse för förskollärares arbete med inkludering i en 

likvärdig förskola för alla barn. För att skaffa mig kunskap om detta område vill jag intervjua 

verksamma förskollärare.  

 

Inledningsvis vill jag tacka dig för att du ställer upp på en intervju till mitt examensarbete och 

därmed gör arbetet möjligt att genomföra. Vidare vill jag informera dig om att arbetet görs i 

enighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och att deltagandet därför är helt 

frivilligt och jag vill att du ska känna dig trygg med möjligheten att kunna avbryta intervjun när 

du vill utan att behöva ange någon särskild orsak. Vid intervjun kommer jag att spela in en 

ljudfil på min telefon för att jag lättare ska kunna återkoppla till samtalet i efterhand. Ljudfilen 

kommer endast att vara tillgänglig för mig och när intervjun transkriberats till text raderas 

ljudfilen permanent, för att ingen obehörig ska få tillgång till den. Samtliga intervjuer som görs 

till arbetet kommer att presenteras anonymt i rapporten för att ingen information ska kunna 

härledas till respondenterna eller verksamheterna.  

 

Vid intervjutillfället kommer jag till att börja med att ställa några frågor som berör din 

utbildning och erfarenhet av arbete i förskolan. Sedan kommer jag att ställa några frågor kring 

hur du uppfattar specialpedagogikens betydelse i arbetet med inkludering i en likvärdig förskola 

för alla barn. Beräknad tid för intervjun är ca 30-60 minuter och det vore önskvärt att kunna 

sitta ostört. 

 

Efter att examensarbetet godkänts av examinator publiceras det i databasen Diva, där den 

kommer att finnas fritt tillgänglig att ta del av.  

 

Jag vill gärna göra intervjuerna under vecka 17 och hoppas därför att vi så snart som möjligt 

kan boka in dag och tid då jag kan besöka dig i er verksamhet. Du är alltid välkommen att 

kontakta mig eller min handledare om du har några andra frågor och funderingar. Jag ser fram 

emot återkoppling! 

 

Med vänlig hälsning 

Ellinor Higberg 

evahig-1@student.ltu.se 

 

Mervi Höglin (Handledare) 

Mervi.hoglin@ltu.se   

mailto:evahig-1@student.ltu.se
mailto:Mervi.hoglin@ltu.se


 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till förskollärarna 

1. Vad har du för utbildning och hur lång erfarenhet har du av att arbeta i förskola?  

Barns olikheter 

2. Hur resonerar du kring barns olikheter – vilken erfarenhet har du av att jobba med barns 

olikheter? 

3. Hur tar du i ditt arbete hänsyn till barns olikheter? 

4. På vilket sätt kan barns olikheter vara en tillgång för barngruppen? 

5. På vilket sätt kan barns olikheter vara en begränsning för barngruppen? 

6. Upplever du att enskilda barn påverkas av olikheter i gruppen? 

7. På vilket sätt påverkar barns olikheter ditt vardagliga arbete i förskolan? 

8. Hur påverkar barns olikheter ditt arbete med den pedagogiska planeringen? 

9. Anser du att du har tillgång till de resurser och hjälpmedel du behöver för att kunna 

möta barns olikheter i förskolan? 

Inkludering och delaktighet 

10. Kan du kort beskriva vad du tänker på när du hör ordet inkludering? Vad innebär det 

för dig? 

11. Hur arbetar du och dina kollegor för att skapa ett klimat och en miljö där alla barn i 

verksamheten kan känna sig sedda och delaktiga? 

12. Vilka kunskaper och färdigheter anser du att du har för att kunna göra det möjligt för 

alla barn att delta i verksamheten? Har du någon särskild utbildning eller erfarenhet som 

du tror har betydelse för det arbetet? 

13. Om du hade fria tyglar – vad i verksamheten skulle du vilja vidareutveckla i relation till 

barns olikheter och möjlighet till delaktighet?  

Specialpedagogik i verksamheten 

14. Vad är specialpedagogik för dig – hur skulle du definiera det?  

15. Hur ser du på relationen/kopplingen mellan specialpedagogiken och arbetet med barns 

olikheter? 

16. Har ni tillgång till någon form av specialpedagogiskt stöd som hjälper er att utforma 

verksamheten för att passa alla barn? 

17. Har ni kontakt med någon specialpedagog och hur ser i så fall den kontakten ut? 

18. Finns det något annat som du vill ta upp eller tycker är extra viktigt kring det här 

området?  


