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ABSTRAKT  	
Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka hur några förskollärare arbetar för att 
möta alla barn, även de i behov av särskilt stöd. Syftet är vidare att undersöka om 
kompetensen och verktygen finns för att inkludera barn i behov av särskilt stöd, och hur dessa 
verktyg i så fall används i dessa verksamheter. I vår studie använder vi oss av kvalitativ 
metod, i form av kvalitativa intervjuer för att besvara studiens forskningsfrågor. Resultatet 
visar att de intervjuade förskollärarna anser att alla barn inkluderas i deras verksamheter, även 
de i behov av särskilt stöd. De intervjuade förskollärarna betonar att det som är avgörande i 
denna strävan är förskollärares kompetens och förhållningssätt, specialpedagogens stöd samt 
resursfördelningen i verksamheterna. Komplexiteten med att skapa en förskola för alla barn 
framkommer genom att förskollärarna som deltagit i studien uttrycker att det är en fin linje 
mellan inkludering och exkludering. De anser att många faktorer spelar in för att nå 
målsättningen om en förskola för alla barn. 
 
Nyckelbegrepp:  
Barn i behov av särskilt stöd, inkludering, relationellt perspektiv, specialpedagogisk 
kompetens, specialpedagogiska perspektiv 
 
 
 
 
 
  



Förord  
Vi vill tacka de förskollärare som valt att delta i vår studie, med hjälp av era viktiga tankar 
och erfarenheter har ni gjort denna studie möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår 
handledare Greta Lindberg. Ditt stöd och engagemang har under arbetets gång gett oss en 
värdefull vägledning som för oss varit ovärderlig. Tusen tack! Vi vill till sist också tacka 
Luleå tekniska universitet för en betydelsefull utbildning där vi fått nya kunskaper om vår 
viktiga profession.  
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Inledning  
  
Vår erfarenhet är att det finns många barn i förskolan som är i behov av särskilt stöd. Med 
tanke på detta är det viktigt att anpassa förskolans verksamhet också efter dessa barn. En 
nyfikenhet har uppstått hos oss att göra en undersökning om de barn som är i behov av 
särskilt stöd verkligen får det stöd de behöver. Vi ställer oss tveksamma till detta för att vi 
under verksamhetsförlagd utbildning och på vikariat, tagit del av situationer där det 
framkommit att barn i behov av särskilt stöd har hamnat i skymundan. Det har visat sig 
genom att specialpedagogiska hjälpmedel knappt har förekommit, och att barnen i behov av 
särskilt stöd har getts samma förutsättningar som övriga barn i gruppen. Vi har inte kunnat 
konstatera någon anpassning alls för barn i behov av särskilt stöd, utan de har helt enkelt fått 
anpassa sig efter resterande barngrupp och lärsituationer. Med detta i åtanke var det ett 
självklart val för oss att undersöka om förskolan verkligen är en plats för alla barn, och om 
barnen som är i behov av särskilt stöd får den hjälp och det stöd som de behöver utifrån deras 
förutsättningar och behov.  
 
Arbetsfördelning  

Vi har varit lika delaktiga i arbetsprocessen med examensarbetet. Det innebär att vi 
gemensamt har letat fram litteratur samt vetenskapliga artiklar och bearbetat dessa först 
enskilt för att sedan göra det tillsammans. Under samtliga delar av studien har vi samarbetat 
och utmanat varandra genom att kritiskt granska och diskutera kring de olika delarna i 
studien. Under intervjutillfällena har vi delat på ansvaret genom att sköta anteckningar och 
ställa frågor varannan gång. Datan vi samlat in har vi tillsammans bearbetat, diskuterat och 
tolkat. Slutligen har vi gemensamt presenterat vårt resultat och diskuterat undersökningens 
metod och resultat. 
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Syfte och forskningsfrågor 
 
Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka hur några förskollärare arbetar för att 
möta alla barn, även de i behov av särskilt stöd. Syftet är vidare att undersöka om 
kompetensen och verktygen finns för att inkludera barn i behov av särskilt stöd, och hur dessa 
verktyg i så fall används i dessa verksamheter. För att besvara syftet har vi valt följande 
frågeställningar: 
 

• Är de undersökta förskolornas verksamheter anpassade för att kunna möta alla barn?  
 

• Vad krävs av förskollärare i förskola för att nå målsättningen om en förskola för alla?  
 

• Vilka resurser och verktyg finns för att möta alla barn i en inkluderande praktik, och 
hur används dessa?  

 

  



3	

Bakgrund 
  
I denna del redogörs för de lagar och förordningar som haft och fortfarande har betydelse för 
den svenska förskolans arbete för barn i behov av särskilt stöd. Vidare beskrivs viktiga delar i 
verksamheten som bidrar till att kunna skapa en förskola för alla barn samt tidigare forskning 
inom undersökningsområdet.   

En förskola för alla 
 

”En skola för alla” kan tolkas på olika sätt. Vi kan exempelvis lägga emfas på att det ska 
vara: ”EN skola för alla” och därmed betona att det ska vara en skolform och inte flera. I en 
sådan tolkning blir exempelvis den nuvarande utvecklingen med skolor med andra huvudmän 
än kommunerna en avvikelse från ursprungsidén. Men vi kan också läsa uttrycket på andra 
sätt, och men att det ska finnas ”en skola för ALLA”. Mångfald i skolformer blir då ett sätt 
att möta skilda intressen i befolkningen. Skolan har fortfarande samma mål och samma 
läroplan, men sätten att nå dessa mål är olika för olika skolor. Detta slagord, som levt i 
skolpolitiken i så lång tid, är således mångtydigt. (Säljö & Hjörne, s.31, 2013) 
 

Begreppet en skola för alla är något som skapar en utmaning (Persson, 2019). Målsättningen 
med begreppet är att gemenskap och delaktighet i en miljö som är inkluderande ska vara en 
möjlighet för alla barn. Persson anser att en av förutsättningarna för att kunna leva upp till 
begreppet är att alla barn ska kunna känna sig delaktiga och känna samvaro och att de också 
måste få känna glädje över att vara i skolan. Detta innebär att det ställs stora krav på personal 
och själva verksamheten. Det är, enligt Persson, även en stor utmaning att hindra effekten av 
att barn blir exkluderade, där alla barn ska ges möjligheter till lärande och utveckling efter de 
behov och förutsättningar de har. Allt för ofta handlar barns svårigheter inte om de krav som 
skolan ställer på dem, utan om hur miljön är anpassad för dessa barn och om den hjälper eller 
stjälper barnen (ibid.). Assarsson (2007) betonar att likvärdighet, rättvisa och demokrati är 
centrala delar i begreppet en skola för alla, och det har också sin grund i en strävan om bättre 
demokratiska villkor samt en strävan om bättre likvärdiga villkor. En komplexitet med 
begreppet en skola för alla, enligt Assarsson, är att det är svårt att kunna anpassa olika 
faktorer till varandra, exempelvis hur miljön är utformad. Det gäller därmed att arbeta mot en 
strävan om en skola för alla, trots komplexiteten (ibid.). Nilholm (2007) gör gällande att “En 
bärande idé i den svenska utbildningshistorien har varit att skapa en skola för alla barn. Att 
skapa en sådan skola visade sig dock direkt erbjuda en rad utmaningar” (s.49). 

Förankring i lagar och förordningar 
Tanken om en skola för alla har vuxit fram under lång tid och är fortfarande en central del av 
det svenska skolsystemet anser Lindqvist och Nilholm (2013). Enligt Lindqvist och Nilholm, 
har ambitionen varit att alla barn ska ges samma förutsättningar i samma rum, det vill säga 
undvika segregation. Nilholm och Göransson (2013) betonar att inkluderande undervisning är 
lätt att formulera i lagar och förordningar men inte lika lätt att verkställa i verkligheten.  
 
1 juli 2019 börjar en reviderad läroplan för förskolan att gälla (Skolverket, 2019). Vi har dock 
valt att utgå från nu gällande läroplan, då det framgått i samtal med förskollärarna i de 
aktuella förskolorna att de till största del utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 
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(Skolverket, 2016). De aktuella förskolorna tar dock stöd i den reviderade läroplanen som 
träder i kraft 1 juli 2019. År 1863 hade Olof Eneroth, som anses vara de svenska 
skolträdgårdarnas fader, en idé om en skola för alla barn. Denna idé kom dock inte att sättas i 
verket förrän långt in på 1900-talet (Egelund, Haug & Persson, 2006). Palla (2011) betonar att 
Barnstugeutredningen har haft och har stor betydelse för förskolans syn på barns utveckling. I 
barnstugeutredningen (SOU 1972:27) hävdas att barns speciella individuella behov ska 
tillgodoses i förskolan. Således infördes begreppet barn med behov av särskilt stöd (Palla, 
2011). I 1980-års läroplan (Lgr 80) anges att ”Barn är olika då de kommer till skolan. Skolan 
bör heller inte sträva efter att göra dem lika. När de lämnar skolan bör de göra det med 
bibehållen individualitet och särprägel och med en uppövad förmåga att respektera 
individualiteten hos andra människor” (Skolverket, 1980, s.16). En skola för alla var 
utmärkande för Lgr 80 klargör Egelund et al. (2006). Asp-Onsjö (2017) påpekar däremot att 
en skola för alla slog igenom redan i Lgr 62, som verkställdes under 1960-talet. I skollagen 
(2010:800) hävdas att barn som av någon anledning behöver särskilt stöd i sin utveckling har 
rätt att få stöd utifrån deras behov och förutsättningar. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2016) framgår det att förskolans verksamhet ska anpassas till alla barn samt att hänsyn ska tas 
till varje barns förutsättningar och behov. “Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer 
stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” (Skolverket, 2016, s. 5).  
 
År 1994 samlades representanter för 92 länder och 25 internationella organisationer under en 
konferens med fokus på undervisning för barn med behov av särskilt stöd (Svenska 
Unescorådet, 2006). Syftet med konferensen var att ge regeringar och organisationer 
vägledning för undervisning för elever med behov av särskilt stöd. Resultatet blev 
Salamancadeklarationen där allas rätt till undervisning understryks och inkludering 
förespråkas (Svenska Unescorådet, 2006). I Salamancadeklarationen poängteras det att synen 
på att skapa en skola för alla ska ses som en målsättning, som antingen sker på lång eller kort 
sikt förklarar Persson (2019). När det gäller barn med grava funktionsnedsättningar ses de 
olika utbildningslösningarna som finns, som en tillgång och ofta är detta också den bästa 
lösningen för eleverna. Specialavdelningar inom integrerade skolor är det som ger eleverna de 
bästa förutsättningarna tillsammans med lämplig undervisning (ibid.).  

Specialpedagogik  
Asp-Onsjö (2017) redogör för specialpedagogik och hur denna är ett komplement till den 
generella pedagogiken och för de barn som är i behov av särskilt stöd. Björck-Åkesson (2014) 
beskriver att specialpedagogik handlar om att alla barn ska få bästa möjliga förutsättningar för 
lärande. Specialpedagogiken kommer in när den generella pedagogiken inte räcker till 
(Björck-Åkesson, 2014). Det har skett få studier om specialpedagogiken i relation till den 
vanliga pedagogiska verksamheten konstaterar Persson (2019). Den specialpedagogiska 
undervisningen har ifrågasatts eftersom risken finns att den skapar segregation och 
exkludering (ibid.). Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004) 
belyser att barn i behov av särskilt stöd i vissa situationer har avlägsnats ur barngruppen. Det 
har ofta handlat om att göra det lättare för de barn som passar in i normerna samt för 
förskollärare, eftersom det då blir lättare för dem i undervisningssituationerna. Begreppet 
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specialpedagogik kan definieras på olika sätt vilket skapar en svårighet kring begreppet 
förklarar Persson (2019). Begreppet definieras dels som att det handlar om svårigheter hos 
barnen eller en fördjupad kompetens hos förskollärare, och dels om att svårigheterna som 
uppstår är kopplade till skolan som miljö. Persson menar att barn som har socioemotionella 
problem av olika slag, vilket kan vara en mängd av olika svårigheter, är de som oftast anses 
behöva specialpedagogiskt stöd. Även barn som har bristande intellektuell kapacitet, vilket 
handlar om låg begåvning, kan vara i behov av specialpedagogisk verksamhet (ibid.). 

Barn i behov av särskilt stöd 
I 1968-års barnstugeutredning infördes begreppet barn med behov av särskilt stöd anger 
Skolverket (2005). Senare utvecklade Socialstyrelsen i sina Allmänna råd begreppet barn i 
behov av särskilt stöd. Genom att byta med mot i påvisades att barns svårigheter kan vara 
relaterade till den kringliggande miljön och inte ligga hos det enskilda barnet. Därför 
understryks vikten av verksamhetens förmåga att anpassas till varje individs förutsättningar 
(Skolverket, 2005). Ideologiskt sett har barn i behov av särskilt stöd som begrepp vuxit fram 
för att betona miljöns betydelse i förhållande till barnet och dess utveckling påpekar Sandberg 
och Norling (2014). Lutz (2013) belyser att benämningen barn i behov av särskilt stöd utgår 
från ett vuxenperspektiv, där barnen blir bedömda och definierade utifrån att de utgör ett 
problem i barngruppen. Fortsättningsvis klargör Lutz, att begreppet tidigare kopplades till ett 
handikapp men betonas nu på ett annat sätt, där det är mötet mellan individer och miljön som 
skapar svårigheter. Dessa svårigheter ses inte längre som något som enbart placeras hos 
barnet, utan det är ofta ett tecken på att det är något i barnets omgivning som inte fungerar. 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016) anger att barn som är i behov av särskilt 
stöd av olika anledningar, om det är tillfälligt eller varaktigt, ska få det stöd som de behöver, 
och att förskolan behöver anpassas så dessa barn får samma förutsättningar för utveckling. 
Enligt Asp-Onsjö (2017) visar forskning att behovet av specialpedagogiska insatser minskar i 
verksamheter där lärarna anpassar undervisningen och miljön efter elevernas behov. Följden 
av detta blir då att det är ett mindre antal elever som anses vara i behov av specialpedagogiska 
insatser. Barn som är i behov av särskilt stöd skulle kanske inte vara detta i en bättre anpassad 
miljö menar Asp-Onsjö. Barnen är på så sätt beroende av utformningen av den pedagogiska 
verksamheten. Barn som är i behov av särskilt stöd behöver, enligt Asp-Onsjö, få den hjälp 
och det stöd som de behöver, men med detta finns också en risk att bli utpekad. Det finns 
även många konsekvenser att som barn inte få den hjälp och det stöd som behövs anser Asp-
Onsjö. Förskollärare har en skyldighet att anpassa utbildningen efter barnen, de kan då bli 
något som Asp-Onsjö beskriver som primitivt inkluderade, vilket innebär att de är 
inkluderade i gruppen utan de nödvändiga anpassningarna som behövs för deras undervisning. 
Detta kan bero på att det saknas ekonomiskt stöd eller resurser (ibid.). 
 
Barn i behov av särskilt stöd beskrivs ofta som att de inte når upp till samhällets normer för 
vad som ska uppnås inom olika mål eller hur man ska vara framhåller Lloyd (2008). För att 
minska på exkluderingen av barn i behov av särskilt stöd påpekar Lloyd, att det behövs tidiga 
åtgärder och olika typer av stöd. Dessa kan exempelvis vara kompetensutveckling för 
förskollärare och samarbetet mellan olika parter såsom specialpedagog och/eller andra som 
kan bidra till vägledning av olika slag. Lloyd anser att detta är väldigt viktigt för att barnen 
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ska vara inkluderade i förskola och skola. Genom att ta hänsyn till och använda sig av dessa 
olika åtgärder, skapas en väldigt viktig grund till att barnen känner sig och är inkluderade 
(ibid.). Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) gör gällande att barn i 
behov av särskilt stöd gynnas av att vistas i mindre barngrupper samt att möjligheten att 
tidigare upptäcka barnens svårigheter underlättas. 

Inkludering 
Studier om inkludering i förskolan saknas, inkludering som begrepp är mer undersökt inom 
skolans område. Därför refereras det till inkludering inom skolan då vi anser att det är 
tillämpbart för förskolans verksamhet. 
 
Begreppet en skola för alla barn är något som skolan länge har brottats med och varit svårt att 
leva upp till hävdar Nilholm (2007). Tideman et al. (2004) redogör för att barn i behov av 
särskilt stöd och som av andra ses som annorlunda, kan med hjälp av förverkligandet av 
begreppet en skola för alla, fungera som en resurs i skolorna. Fortsättningsvis anser Tideman 
et al. att barns olikheter borde ses som en tillgång och att alla människors olikheter hyllar 
mångfald. Begreppet inkludering blir officiellt antaget genom Salamancadeklarationen 
(Svenska Unescorådet, 1994) där begreppet integrering tidigare använts. Inkludering innebär 
att någon är med redan från början, medan integrering innebär en inplacering av någon som 
varit utanför (ibid.). Barow (2013) använder begreppet inkludering som en definition av att 
undervisning ska ske på ett sätt så att alla kan delta i den. Det handlar om att olikheter 
värdesätts och att skolmiljön erbjuder goda möjligheter till lärande. Nilholm (2007) beskriver 
de två begreppen integrering och inkludering, där integrering är ett begrepp som inte används 
lika flitigt i dagens verksamheter som det gjorts innan. Integrering handlar om att anpassa 
barn med särskilda behov efter skolans verksamhet, som samtidigt inte är anpassade efter 
barns behov och förutsättningar. Nilholm (2006) hävdar att begreppet inkludering är det som 
används i nutid och handlar om att anpassa miljön efter barnen och det faktum att alla barn är 
olika och dessutom har rätten till att vara olika. Begreppet inkludering har varit början till ett 
förändrat synsätt och introduktionen av begreppet skedde i samband med att skolan 
förändrade sin syn på barn i behov av särskilt stöd och hur skolan bör bemöta dessa barn 
(ibid.).  
 
Egelund, Haug och Persson (2006) framhåller att i samband med att skolan började använda 
begreppet inkludering istället för integrering, fick skolan en större press på verksamheten och 
alla som är delaktiga i denna. Inkluderingsbegreppet innebär att skolan förväntas anpassa sin 
verksamhet efter alla elever som är en del av den, så alla kan få de bästa förutsättningarna. 
Persson och Persson (2012) beskriver hur inkludering handlar om att människor är olika och 
att de har rätt till det. I skolan handlar det om att motivera och stimulera alla barn så 
deltagandet i det gemensamma blir meningsfullt. Persson och Persson framhåller att 
inkludering i och med detta handlar om intentioner om ett bättre samhälle. 

Förskollärares kompetens 
Kompetens handlar, enligt Åman (2006), om att ha erfarenhet, kännedom, färdighet samt 
yrkeskunnande inom sin profession. Det finns en ambition i de svenska skollagstiftningarna 
att så stor del av barnen som möjligt ska kunna gå i svenska skolor (Persson, 2019). 
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Förskollärare ska kunna ta hänsyn till barns olika behov av exempelvis tid, stöd och stimulans 
och för att göra detta behöver förskollärarna vara kompetenta. Vidare beskriver Persson att 
det också handlar om att kunna ha en förståelse för att funktionshinder är en stor del av de 
olikheter förskollärare möter i sin vardag. Det innebär inte att förskollärare ska ha en bred 
kunskap om alla olika typer av hinder, utan istället handlar det om att kunna förstå dessa 
hinder. Med detta som grund belyser Persson, att förskollärarens kompetens också kan handla 
om att veta när det behövs hjälp från exempelvis specialpedagoger för att tillsammans kunna 
erbjuda det stöd som barnet i fråga behöver. Det är viktigt att förskollärare har den kompetens 
som krävs för att kunna se alla barn som kompetenta, men med hänsyn till deras olika 
förutsättningar (ibid.). Detta är även något Björck-Åkesson (2014) betonar. Det gäller att som 
förskollärare ha kunskap inom flera olika områden för att kunna stödja varje barn. Det är även 
viktigt att som förskollärare kunna få stöd om kunskap och erfarenhet inte räcker till (ibid.). 
Specialpedagogisk kompetens är grundläggande för att kunna möta alla barn samt för att 
kunna utveckla det pedagogiska arbetet anser Assarsson (2007).  

Den fysiska och sociala miljöns betydelse 
Det ställs stora krav på förskollärare i förskolan att anpassa miljön och utforma verksamheten 
så den tillgodoser alla barns unika förutsättningar och behov (Björck-Åkesson, 2014). Det är 
viktigt att jobba med kartläggning av både barnet och förskolans miljö för att kunna jobba 
dels utifrån barnets behov, och dels utifrån samspelet med miljön menar Björck-Åkesson. 
Genom kartläggning kan förskollärare få syn på mer om barnets förutsättningar och förmågor, 
samt den sociala och fysiska miljöns påverkan. Den sociala miljön innefattar, enligt Björck-
Åkesson, hur barnet bemöts samt samspel med andra i verksamheten, det handlar även om hur 
lärande struktureras såsom uppläggning av aktiviteter. Den fysiska miljön handlar om 
exempelvis utformning av lokaler, hjälpmedel samt material men kan även handla om barns 
placering vid aktiviteter eller utformning av lekmiljön (ibid.). Individuella anpassningar som 
görs i arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan, enligt Lutz (2009), ofta anpassas och vara 
fördelaktigt för alla barn i en barngrupp. Anpassas den befintliga miljön på detta sätt kan det 
leda till en inkluderande praktik. 
 
Interaktionen mellan den sociala och fysiska miljön är något som alltför sällan beskrivs som 
viktigt för barn inom forskning (De Jong, 2010). Miljön är något som skapar en grund för 
barns lärande och utveckling, och förskolan är en av de platser där barn får möjlighet till 
detta. De Jong betonar att de pedagogiska miljöerna är väldigt viktiga för barns identitet och 
subjektskapande, där tillgång på många olika material, hur förskolemiljön är uppbyggd och 
utformningen av tid bidrar till just detta. Ofta fokuseras det på lärmiljöer vilket kan tros 
handla om själva miljön, men i själva verket handlar om att det finns plats för lärande, och 
inte på den fysiska miljön i sig framhåller De Jong. Det gäller att vara medveten om vilka 
konsekvenser som kan uppstå med olika utformningar av den fysiska miljön på förskolan, 
eftersom miljön ska bidra till att alla barn utvecklas och lär i den. Det måste finnas en tanke 
med allt som finns i förskolans miljö, och för vem de olika materialen finns. Där anser De 
Jong att ett ställningstagande måste ske angående vilka barn som ska vistas i miljön och hur 
alla barn kan tillgodoses samtidigt. Alla har rätt till goda miljöer som skapar förutsättningar 
för lek, lärande och utveckling samt att den fysiska miljön är en bidragande faktor till att den 
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sociala miljön faktiskt fungerar (ibid.). Miljön har en stor inverkan på barns lärande och 
utveckling beskriver Pramling Samuelsson och Sheridan (2016), de anser att miljön bör 
utformas så barns lärande underlättas, stimuleras och utmanas. Miljön omfattar, enligt 
Pramling et al. både utrymmen, material, samspel och kommunikation. Det är av största vikt 
att förskollärare i förskolan skapar förutsättningar för barn att utveckla och använda olika 
uttrycksformer, då barn har en förmåga att utveckla en mångfald av sätt att kommunicera, 
men inte alltid får den möjligheten. Centralt för barns välmående är tydliga ramar och 
återkommande rutiner i den pedagogiska verksamheten (ibid.).  
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Teoretiska utgångspunkter  
 
I denna del redogörs för arbetets teoretiska utgångspunkt, ett specialpedagogiskt perspektiv, 
där det relationella perspektivet är centralt. Ahlberg (2009) belyser att barn inom detta 
perspektiv ses för vad de är och kan vara och Persson (2019) beskriver att barns eventuella 
problem inte läggs hos den enskilda individen utan miljön spelar en viktig roll för barns 
förutsättningar. Vidare beskrivs kritiska och dilemma perspektiven. Dessa perspektiv vägleder 
oss och är därmed till stor hjälp för oss i vårt analysarbete. Svensson (2015) beskriver att 
teorier och perspektiv är väsentliga i empirisk samhällsvetenskaplig forskning då teorierna 
och perspektiven kan leda och avgränsa de sätt vi ser och förstår världen och olika fenomen i 
den. Studien har dessa teoretiska perspektiv som utgångspunkt då vi anser att de är relevanta 
för studiens syfte.  

Relationella perspektivet  
Relationer, kommunikation och interaktion är det som fokuseras i ett relationellt perspektiv 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). Det relationella perspektivet är nära 
sammankopplat med inkludering. Då det inom detta perspektiv anses att situationen skapar 
svårigheten, är det viktigt att förskollärare är medvetna om sitt förhållningssätt samt hur 
lärmiljön är formad för att förstå hur och varför svårigheterna uppstår hos barn. Det 
intressanta blir hur omvärlden möter varje barn och dess individuella behov (ibid.). Ett 
relationellt perspektiv handlar, enligt Ahlberg (2009), om att människans olika sätt att 
uppfatta saker, en människas subjektivitet. Detta innebär att inom det relationella perspektivet 
förstås individens subjektivitet utifrån de handlingar som sker i olika relationer. 
Fortsättningsvis belyser Ahlberg att inom det relationella perspektivet riktas förskollärarens 
blick mot vad barnen är och kan vara. Persson (2019) beskriver det relationella perspektivet 
som att förskollärare ser vad som händer och sker i olika relationer och samspel. Den övriga 
pedagogiska verksamheten bör interagera med den specialpedagogiska verksamheten, där det 
specialpedagogiska ska ses som relationell, att saker kan förändras (Persson, 2019). Barns 
olika förutsättningar bör ses som relationellt, vilket innebär att det som sker och eventuellt 
förändras i barnets omgivning kan inverka på de förutsättningar som barnet har. Inom ett 
relationellt perspektiv är förskollärarens kompetens en väldigt viktig del framhåller Persson, 
där en förskollärare måste kunna anpassa sin undervisning och lärandemiljö efter barns 
förutsättningar. Ses den specialpedagogiska verksamheten ur ett relationellt perspektiv är tid 
av stor betydelse. Det handlar här om att involvera alla berörda parter under en längre period, 
eftersom ett förändringsarbete kan ta lång tid att förverkliga. Persson framhåller att det är 
svårt att utgå ifrån ett relationellt perspektiv när det gäller den specialpedagogiska 
verksamheten eftersom lösningar kan behöva uppnås relativt snabbt.   

Kritiska perspektivet  
Nilholm (2007) beskriver att det kritiska perspektivet ifrågasätter grunderna för 
specialpedagogiken, eftersom den anses marginalisera och peka ut barn som inte är en del av 
normen. Utgångspunkten i det kritiska perspektivet är att förskolan ska vara en bra miljö för 
alla olika barn. Vidare klargör Nilholm, att inom det kritiska perspektivet läggs inte 
problemen på barnen, istället ses dessa barn som resurser för verksamheten. Enligt detta 
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perspektiv är diagnostisering enbart till för verksamheten, och egentligen inte för barnens 
bästa eftersom det berättar att de är annorlunda (ibid.).  

Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektivet handlar, enligt Nilholm (2007), om att de moderna utbildningssystemen 
innehåller vissa grundläggande dilemman. Ett av dessa dilemman är att alla barn ska uppnå 
samma kunskaper på samma villkor, samtidigt som det ska anpassas till att alla barn är olika. 
Utifrån detta grundläggande dilemma klargör Nilholm (2005) att fler dilemman har sin grund. 
Exempelvis hur förskollärare ska möta barnen, ska förskollärare urskilja barns olika behov 
genom att kategorisera dem eller ska barnen ses som individer. Ska mångfald eller 
bedömningen av skillnader vara centralt i arbetet med barn i förskolan (ibid.).  
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Metod  
I denna del av studien beskrivs hur vi gått tillväga för att samla in data till vår studie, vilka 
metoder som använts och vilka etiska överväganden som gjorts.   

Kvalitativ metod 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av kvalitativ metod för att undersöka 
förskollärares olika uppfattningar och tankar kring specialpedagogiken samt att vi själva vill 
nå en djupare förståelse kring detta. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) och 
Trost (2010) beskriver att kvalitativ metod handlar om att få en djupare förståelse för ämnet 
som ska undersökas i studien. Om forskaren vill förstå hur människor tänker eller hitta 
mönster är kvalitativa metoder passande menar Trost. Kvalitativa metoder är enligt Ahrne och 
Svensson (2015) svåra att definiera då de kan se väldigt olika ut. Det kvalitativa begreppet 
används för de metoder som har sin grund i intervjuer, observationer eller analys av texter 
som inte är utformade för att analyseras kvantitativt. Anledningen till att vi valt en kvalitativ 
metod i vår studie är som Ahrne och Svensson beskriver att forskaren får en närmare 
kännedom om det objekt, de människor och den miljö forskningen handlar om. Ahrne och 
Svensson framhåller att kvalitativ forskning ställer stora krav på trovärdighet. I en kvalitativ 
studie är inte det viktigaste mängden insamlad data, utan det viktiga är variationen och 
innebörden menar Rennstam och Wästerfors (2015).  

Urval  
Kontakt togs med förskolecheferna via mejl där de informerades om studiens syfte, 
förskolecheferna vidarebefordrade sedan vår förfrågan till ett antal förskollärare på olika 
avdelningar. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller att genom att välja sex-åtta 
informanter till studien ökar chansen att få ett trovärdigt resultat. Eftersom vi ville undersöka 
om förskolan verkligen är en plats för alla barn valdes förskolor som vi inte hade någon 
koppling till och som ligger i olika områden. Detta för att vi inte skulle ha någon 
förhandsinformation om hur de arbetar med barn i behov av särskilt stöd på de specifika 
förskolorna då tanken fanns att detta kunde styra oss åt ett specifikt håll. Förskolorna arbetar 
på liknande sätt inom samma områden i kommunen, vilket gjorde att vi i vårt val av förskolor 
ville ta del av olika områdens arbete med barn i behov av särskilt stöd. Dessvärre var 
gensvaret från förskolecheferna dåligt, vilket resulterade i att vår planering förändrades och vi 
intervjuade fem stycken förskollärare inom samma område. Dessa förskollärare arbetade på 
fem olika verksamheter i samma område. De intervjuade förskollärarna hade mellan 3 och 25 
års erfarenhet av att arbeta i förskolans verksamhet. Barngrupperna de intervjuade arbetade i 
bestod av 16-26 barn i åldrarna 1-6 år där det fanns mellan 1-4 barn i behov av särskilt stöd i 
varje barngrupp. Vid våra intervjuer ställde en av oss frågor och den andra antecknade, vilket 
gjordes växelvis. Samtidigt spelades även intervjun in för att kunna gå tillbaka och lyssna på 
de olika intervjuerna i efterhand så att ingen viktigt information fallit bort. Trost (2010) 
förklarar att fördelar med ljudinspelning kan vara att forskaren kan gå tillbaka och lyssna på 
intervjun upprepade gånger samt att det som sägs kan skrivas ut och sedan läsas ordagrant. 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) gör gällande att inom en kvalitativ studie finns inte 
någon mall för hur forskaren ska gå tillväga när det gäller val av informanter, däremot är det 
viktigt att fundera kring varför just den informanten utses. När det gäller urval av informanter, 
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krävs ofta ett samarbete med exempelvis förskolechef som känner till personalen i 
verksamheterna. För att vara säker på att urvalet inte är manipulerat är det bästa om 
intervjuaren själv slumpmässigt väljer sina informanter till studien, detta är dock inte alltid 
möjligt. Eriksson-Zetterquist och Ahrne menar att intervjuaren kan behöva en inblick i vilka 
informanter som har kompetensen eller kunskapen om ämnet för att kunna delta i studien. 
Förskolecheferna som kontaktades valde informanter de ansåg skulle kunna bidra till vår 
studie.  

Datainsamlingsmetoder  
För att samla in data till vår undersökning valdes kvalitativa intervjuer för att få en djupare 
förståelse samt fler nyanser av vårt syfte och forskningsfrågor vilket Eriksson- Zetterquist och 
Ahrne (2015) belyser som en fördel med kvalitativa intervjuer. Intervjuerna spelades in och 
antecknades eftersom att det då blir möjligt att gå tillbaka och lyssna på intervjun i efterhand 
för att se att ingen viktig information försvunnit. Vi valde att använda en blandning mellan 
semistrukturerade intervjuer samt ostrukturerade intervjuer för att kunna använda oss av de 
förbestämda frågorna, men också kunna anpassa andra frågor beroende på vilka svar som 
framkom. Backman et al. (2012) beskriver de olika typerna av intervju som kan ske i en 
kvalitativ undersökning, däribland strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer samt 
ostrukturerade intervjuer. Backman et al. framhåller att intervjuer ofta består av både 
semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Intervjuaren har då ett par 
förbestämda frågor denne vill ha svar på, men anpassar dessa efter samtalet samt ställer 
följdfrågor. När det gäller användandet av intervjufrågor kan en djupare förståelse nås än vid 
andra typer av insamlingsmetoder (ibid.).  
 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) konstaterar att genom att använda sig av kvalitativa 
intervjuer kan frågorna och i vilken ordning frågorna ställs anpassas efter situationen. Detta 
ger möjlighet till att få svar på andra frågor. På detta sätt är möjligheten att få en bredare bild 
och fler nyanser och dimensioner stor. En intervju är nog den mest använda och den viktigaste 
metoden för att samla in data beskriver Watt-Boolsen (2007). Genom hur intervjuaren ställer 
frågor, kan olika typer av svar framkomma. Med detta anser Watt-Boolsen att det krävs 
kunskap och inlevelse för att kunna få de bästa svaren på sina frågor i intervjun. En bra 
forskningsintervju med hög kvalitet handlar om att informanten bidrar med rika, spontana, 
relevanta och specifika svar på frågorna som ställs till dem (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Centralt är att intervjuaren ska ställa korta frågor som genererar längre svar från informantens 
sida. Den som intervjuar kan ställa följdfrågor till informanten som tydliggör de mest 
relevanta svaren för forskningen beskriver Kvale och Brinkmann. När det gäller att välja 
informanter som ska vara en del av studien, bör intervjuaren i den mån det är möjligt, välja 
informanter som är samarbetsvilliga och kunniga kring ämnet som intervjuerna handlar om. 
Samtidigt framhåller Kvale och Brinkmann, att den perfekta informanten inte finns eftersom 
alla informanter är olika lämpade för olika ämnen.  

Genomförande  
Inför insamlingen av data skapades en intervjuguide (Bilaga 1) med åtta intervjufrågor 
kopplade till studiens syfte och forskningsfrågor. En intervjuguide är, enligt Bryman (2011), 
en övergripande lista över de forskningsfrågor som ska behandlas i studien. Vi har som 
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Bryman beskriver skapat ordning genom att kategorisera våra intervjufrågor utifrån våra 
forskningsfrågor. Sedan skapades ett följebrev (Bilaga 2) som användes för att via mejl 
kontakta förskolecheferna för de specifika förskolorna. Förskolecheferna kontaktade 
förskollärare som de ansåg kunna bidra till vår studie och därefter bokades intervjuer in. 
Intervjuerna genomfördes i en lugn och trygg miljö, valda av informanterna, i de 
verksamheter som ingår i studien, vilket Trost (2010) beskriver som viktigt då informantens 
trygghet ska ligga i fokus. Vi valde att hjälpas åt med alla delar av intervjun, det vill säga att 
vi växelvis intervjuade informanterna, antecknade samt spelade in. Efter genomförda 
intervjuer renskrevs datan vi samlat in, för att sedan kunna bearbeta datamaterialet.  

Etiska överväganden  
Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskaren ska informera de som 
ingår i studien om forskningens syfte. De medverkande ska informeras om deras uppgift i 
arbetet samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska informeras om att 
deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan. Det är viktigt att 
informera de som ska ingå i intervjun om vad som gäller, hur intervjun är uppbyggd, hur lång 
tid som behövs för själva intervjun samt var den kommer att ske menar Kvale och Brinkmann 
(2014).  Samtyckeskravet innebär att personerna har rätt att själva bestämma om sitt 
deltagande eller icke deltagande belyser Vetenskapsrådet (2002). Konfidentialitetskravet 
innebär att de medverkande i studien ska ges största möjliga anonymitet samt att 
personuppgifter ska förvaras oåtkomligt för andra. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 
som samlats in om enskilda personer inte får användas för annat än själva studiens ändamål 
(ibid.). Det finns fyra områden som behandlas som osäkra inom en kvalitativ studie beskriver 
Kvale och Brinkmann (2014), konfidentialiteten hos informanten, att informanten blivit 
informerad om samtycke, konsekvenser med intervjun och forskarens roll i intervjun. Dessa 
fyra områden kan användas som mall för att veta hur intervjuaren etiskt ska ställa sig i 
intervjun (ibid.). Informationskravet är uppnått då informanterna blivit underrättade om deras 
uppgift och vilka villkor som gällt för deras deltagande. Informanterna har även underrättats 
om att de kan avbryta sitt deltagande närsomhelst under intervjuns gång. Informanterna har 
själva fått bestämma om de vill delta eller inte i studien vilket följer samtyckeskravet. De som 
deltagit i studien har blivit informerade om konfidentialitet, vilket innebär att varken 
informanternas namn, personuppgifter eller förskolans namn har framkommit i studien. 
Nyttjandekravet är uppnått då insamlad data enbart använts i syfte för studien. 
 
Reliabilitet och validitet   
Reliabiliteten i en studie handlar om forskningsresultatets tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 
2014). Det innebär att informanterna har en trovärdighet genom intervjuerna, och inte ändrar 
sina svar beroende på vem som intervjuar eller under intervjuns gång. Reliabilitet handlar, 
enligt Trost (2010), om att en mätning av något ska vara pålitlig, det handlar om trovärdighet. 
Exempelvis att frågorna ställs på samma sätt vid intervjuer eller att kontexten under dessa 
intervjuer är samma för alla. Validitet handlar om styrkan i ett uttalande som ges från 
informanten, om det som sägs är försvarbart, övertygande och hållbart påpekar Kvale och 
Brinkmann (2014). Trost (2010) framhåller att validitet innebär att forskaren mäter det 
undersökningen avser att mäta. I vår studie använde vi oss av samma intervjufrågor till alla 
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informanter samt att kontexten var liknande för alla informanter då intervjuerna hölls på de 
specifika förskolorna.  
 

Bearbetning, tolkning och analys  
Data som samlats in genom intervjuerna, det vill säga både anteckningar och ljudinspelningar, 
transkriberades genom att vi lyssnade igenom ljudinspelningar och renskrev anteckningarna. 
När insamlad data renskrivs blir den till ett empiriskt material förklarar Svensson och Ahrne 
(2015). Fördelen med att lyssna igenom sitt material enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015) är att forskaren lär känna den insamlade data samt att tolkningar av data kan starta 
redan under lyssnandet. Sedan påbörjades bearbetning och analysarbete. För att förenkla 
bearbetning och analys namngavs förskollärarna A-E. Vår teoretiska utgångspunkt har varit 
central i analysarbetet, följaktligen ett specialpedagogiskt perspektiv. Vi har utifrån Rennstam 
och Wästerfors (2015) skapat ordning av det empiriska materialet genom att sortera, reducera 
och argumentera. Utifrån våra forskningsfrågor har tre övergripande teman skapats. Med 
utgångspunkt i dessa teman sorterades och reducerades materialet för att få fram det som var 
relevant för studien. Genom analysarbetet framkom resultatet, och vi fick vårt syfte och våra 
forskningsfrågor besvarade. 
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Resultat  
I denna del redogörs för studiens resultat utifrån studiens forskningsfrågor strukturerade i tre 
övergripande teman. 	
 

Förskollärarnas syn på specialpedagogik i förskolan 
Samtliga av de intervjuade förskollärarna anser att det finns ett behov av specialpedagogik i 
förskolan. Förskollärare A uttrycker: 
 

Det jag tänker när vi pratar om detta så tänker man att det ökar, men det är inte säkert att det 
beror på barnet, utan vilken miljö är vi i, hur stora är barngrupperna. Hur mycket sånt 
påverkar att jag blir ett barn i behov av särskilt stöd. (Förskollärare A) 
 

Förskollärare B och C menar att specialpedagogiken inte bara behövs för de barn som är i 
behov av särskilt stöd, eftersom alla barn är olika och att man som förskollärare ska möta 
barnen där de befinner sig. 
 

Det behöver ju inte ens vara särskilda behov, just med specialpedagogik, för alla barn är så 
himla olika, så på det sättet bemöter man ju alla barn på den nivån man känner att just det 
barnet behöver. Så absolut att det behövs för alla är så otroligt olika. (Förskollärare C) 
 

Flera av förskollärarna uttrycker att ett specialpedagogiskt perspektiv i förskolan är ett brett 
och ”lite svårt” begrepp. Förskollärare A tänker att ett specialpedagogiskt perspektiv innebär 
att förskollärare reflekterar över vad det specifika barnet behöver för att klara sin vardag i 
förskolan, vilka förändringar som eventuellt behöver göras. Alla utom förskollärare A nämner 
specialpedagogen i frågan om vad ett specialpedagogiskt perspektiv är. Förskollärare B anser 
att arbetssättet blir ett annat om det är specialpedagogik där specialpedagog är inblandad, att 
de då har möten och handlingsplaner, att hela arbetslaget arbetar på samma sätt och strävar 
mot samma mål. Fortsättningsvis förklarar förskollärare B att ett specialpedagogiskt 
perspektiv även kan vara att ett barn behöver stöd i form av bilder, men att specialpedagogen 
då inte behöver vara inkopplad utan det är något de använder sig av i sitt arbetssätt. 
 

Ah de är ett väldigt sådär, stort begrepp. Och jag känner att det beror på om jag ska utgå ifrån 
ett barn i behov, som har en diagnos, där specialpedagogen är inkopplad då blir 
specialpedagogik något annat för mig. (Förskollärare B) 
 

Alla utom förskollärare A uttrycker hur mycket stödet av specialpedagogen betyder, hur 
denne kommer med tips om hur de kan tänka i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, samt 
material som kan användas exempelvis bildstöd eller förstoringsskärmar. Förskollärare C 
förklarar också hur de använder sig av tecken för att tydliggöra när de pratar, och hur enkelt 
det är att använda med alla barn samt vilken fördel det är för barnen i behov av särskilt stöd.  
 

Det här med prat, att kunna tala är ju ganska ute nu, att vi kommunicerar ju inte bara med 
talet utan man förstår ju så mycket på kroppsspråk också, ja men och tecken och det finns ju 
så många olika sätt att uttrycka sig på och hitta ett sätt för alla att göra det på sitt sätt. 
(Förskollärare C) 
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I frågan om hur och vem som avgör om ett barn är i behov av särskilt stöd anser samtliga 
förskollärare att det är i samråd med vårdnadshavare och specialpedagog. Till en början pratar 
arbetslaget ihop sig om vad det är som inte fungerar och hur de kan hjälpa barnet förklarar 
förskollärare A. Förskollärare B berättar att efter dem pratat ihop sig i arbetslaget ber de 
specialpedagogen komma och observera, både barn och förskollärare, för att sedan få tips och 
råd. Förskollärare D:  
 

Det gör vi själva, vi avgör om vi ser att det är något barn som behöver mer, sen kanske det 
inte är ett barn med särskilda behov, men vi rådfrågar vår specialpedagog, vi använder ju 
henne väldigt mycket. (Förskollärare D) 
 

Förskollärare E beskriver att de tar kontakt med specialpedagog när de upplever att någonting 
inte fungerar. ”Om vi känner av att exempelvis talet, är fem år och kanske inte har något tal 
och inte förstår talet så kanske vi måste ta hjälp” förklarar förskollärare E. Samtliga 
förskollärare nämner också hur viktigt det är att ha en bra dialog med vårdnadshavarna. 
Förskollärare A berättar att förskollärarna och vårdnadshavarna inte alltid har samma syn och 
hur de tänker vidare. Förskollärare B uttrycker hur detta är ett sådant känsligt ämne att ta upp 
med vårdnadshavare, men att de måste tänka att de gör det bästa för barnet, samt att de vill 
vara på samma bana. Förskollärare B: ”Hemma är ju alltid hemma och förskolan är ju 
förskolan, det är två olika saker men att man kan ha en dialog med varandra”. Förskollärare E 
nämner att det inte finns några krav på att få vårdnadshavares godkännande innan de 
kontaktar specialpedagog, men att det är bra om de säger det till vårdnadshavarna, att det 
finns en dialog. Även förskollärare E anser att det kan vara ett känsligt ämne att ta upp med 
vårdnadshavarna, men att hon bara upplevt det som positivt.  
 

Hur förskollärarna beskriver att samtliga barn inkluderas i verksamheten 
Samtliga förskollärare beskriver att alla barn i barngrupperna är inkluderade, men att det är ett 
stort ansvar för dem som förskollärare att inkludera alla barn.  
 

Om resurserna inte finns blir de exkluderade. För då väljer kanske att det här barnet inte kan 
vara med på det, och det kan inte följa med dit för att det inte finns möjlighet till att ge det 
som den behöver. Eller att de andra barnen i barngruppen inte får det som de behöver. Då tror 
jag att de exkluderas. (Förskollärare A) 
 

Förskollärare D förklarar skillnaden mellan en stor och liten barngrupp när det gäller 
inkludering av barn i behov av särskilt stöd, där hen menar att det är enklare att inkludera alla 
barn i en mindre barngrupp. Förskollärare E nämner hur specialpedagogen bidrar till 
inkluderingen av alla barn, där denne kan hjälpa förskollärarna med olika verktyg för att ge 
större möjligheter till en inkluderande praktik. Vidare uttrycker förskollärare E att utan 
specialpedagogen blir risken för exkludering större. Förskollärare A, B och C berättar också 
hur resursfördelningen av pedagoger spelar in på huruvida barnen blir inkluderade eller 
exkluderade i verksamheterna.  
 

Det är ju alltid en fråga om personal, och för att kunna göra som vi har att vi har en extra 
pedagog, som följ ett barn det är för att vi är fyra pedagoger, det kan även vara lite tajt ändå 
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men att det krävs ju mycket av både chef och andra runt om hur läget ser ut. (Förskollärare 
B) 
 

 Förskollärare A nämner också vikten av resurser:  
 

Att öka bemanningen med en resurs eller en pedagog gör så mycket för alla inte bara för de 
här, de gynnar ju också de andra barnen som inte heller blir tillbakahållna om det finns 
pedagoger, så har vi upplevt mycket att från att vara kanske tre till att bli fyra i arbetslaget så 
ger det ju alla så mycket mer möjligheter. (Förskollärare A) 

 
När det gäller hur förskollärarna själva arbetar för att inkludera alla barn i sina verksamheter 
beskriver alla intervjuade förskollärare hur viktigt det är att finnas nära och stötta barnen i sin 
vardag på förskolan. Barnen måste få känna sig sedda och hörda. Förskollärare C belyser hur 
viktigt det är att låta barnen visa känslor och att de som förskollärare visar barnen att de ser 
dem även när de är ledsna eller arga. Vidare uttrycker samtliga förskollärare hur viktigt det är 
att se alla barn som lika mycket värda. Förskollärare E: ” Det är ju så, alla barn är lika mycket 
värda, så vi får se till att de ska kunna lära och utveckla sig, det är ju vårt uppdrag. Utifrån 
just det behovet”. Här belyser även samtliga hur viktigt det är att kunna inkludera alla barn, 
inte bara de barn som är i behov av särskilt stöd. Deras arbete med barn i behov av särskilt 
stöd är något som också förs över till övriga barn i barngruppen. Där kan de sitta tillsammans 
och göra aktiviteter som kanske egentligen är planerade för det eller de barnen som är i behov 
av särskilt stöd men som alla barn gynnas av. Förskollärare D: ”Om vi har ett speciellt 
uppdrag, med det här barnet då har vi fler barn som är med, alltså vi sitter nästan aldrig själv 
med barnet när vi sitter och jobbar”. Förskollärare B och C förklarar att ett nära samarbete 
med övriga i arbetslaget är en viktig del i deras arbetssätt för att kunna inkludera alla barn i 
barngruppen. För att kunna inkludera alla barn, krävs att det finns en dialog mellan alla parter 
i arbetslaget, trots att tillfällen till detta kan vara svårt anser förskollärare B.  
 

Sen är det ju viktigt också att byta erfarenheter med varandra, man kanske inte alltid har tid 
till att ha ett möte. Det kanske är något i en situation som man kanske upplever problematiskt 
eller att barnet kanske har svårigheter med, och då kanske man gjorde något så man kände att 
YES, och man vill berätta för kollegan, men det kanske bara blir i förbifarten, jag gjorde 
såhär och det funkade jättebra. (Förskollärare B) 

 
Förskollärare B beskriver vidare hur viktigt hen anser det är att vara öppna med resterande 
barngrupp kring eventuella svårigheter i barngruppen, men att detta också kan medföra 
svårigheter i och med att det kanske kan skapa en exkludering.  
 

Asså att man har en förklaring att man kan vara olika och man kan behöva olika, men trixet 
är ju då att göra det så det inte blir en exkludering, det är ju det som är det trixiga, hur man 
ska tänka då och kanske också då belysa andras olikheter tänk ja. (Förskollärare B) 

 
Samtliga förskollärare som deltagit i vår studie beskriver att specialpedagogen utgör en stor 
del av deras verksamheter och att denne hjälper dem med användande av specialpedagogiskt 
material. Tillsammans med denne kan samtliga förskollärare utbyta idéer och få tips och råd 
kring hur de ska arbeta med olika delar i verksamheten. Förskollärare B och C nämner hur de 
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använder sig av en förstoringsskärm i sina verksamheter då de båda har ett barn i sin 
barngrupp med synnedsättning. Denna förstoringsskärm förklarar förskollärare B att alla barn 
i barngruppen tar del av, där den används vid läsvila och att den har skapat en nyfikenhet hos 
barnen till att förstora olika saker. Förskollärare A och D redogör att de med hjälp av 
specialpedagogen fått tillgång till material som kan gynna både barnen eller barnet som är i 
behov av särskilt stöd, men också resterande barngrupp. Förskollärare A beskriver 
fortsättningsvis hur de i denna verksamhet har fått hjälp av språkteamet när det gäller barn 
med språksvårigheter.  
 

Vi har ju också fått låna mycket material och fått tips på olika aktiviteter som vi kan göra. 
Och där också att man inkluderar alla barn det är ju sånt som alla kan göra. Det kan ju vara 
ett spel som alla kan vara med på.  (Förskollärare A) 
 

Kompetensen förskollärarna anser krävs i arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd 

Både förskollärare A och B anser att mycket i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 
handlar om erfarenhet, inte bara kompetens. Förskollärare A: ”Asså det är ju klart ju längre 
man har jobbat ju mer har man ju träffat på, ju mer har man provat, ju mer har man också lärt 
sig material och arbetssätt”. Fortsättningsvis förklarar förskollärare A att det handlar dels om 
erfarenhet och kompetens och dels om personlighet, om vad förskolläraren har för inställning.   
Förskollärare B uttrycker att även om kompetensen finns så behövs också erfarenheter. 
Vidare beskriver förskollärare B att en förförståelse kring diagnoser kan vara bra att ha, för att 
kunna möta barnen där de befinner sig. Samt att fler kurser skulle vara att föredra, och att det 
då är en kurs som handlar om något som kan kopplas till verksamheten. Förskollärare B: 
”Ibland kan det vara att man sitt på massa kunskap men man ska ju kunna använda den också. 
Det är som en bra kombo”. Förskollärare E nämner att utbildning inom specialpedagogik är 
något i alla fall hen skulle behöva. Förskollärare C anser att det handlar mer om empati än 
kompetens, och att förskollärare måste se barnen. Fortsättningsvis belyser förskollärare C 
vikten av tålamod ”Men åsså sen tålamod, är jätteviktigt, ja det är ju egentligen det viktigaste 
så att vi inte stressar på någonting att allt får ta sin tid, som i hallen, det får ta sin tid”. 
Förskollärare D påpekar att det borde vara specialpedagoger som arbetar med barn i behov av 
särskilt stöd men att så länge handledning erbjuds känns det ändå bra.  
 
Anpassningar som görs i arbetssättet kan vara exempelvis att dela gruppen beskriver 
förskollärare A och B.  
 

För att möta och upptäcka tänker jag att man jobbar i mindre grupper, att man kanske gör 
aktiviteter med mindre antal barn, vilket gör att jag får mer möjlighet att komma närmare, att 
det är 21 barn under en dag gör ju att jag kanske inte kommer så nära alla. (Förskollärare A) 
 

Förskollärare A förklarar att de anpassar miljön, lekmiljön, att de funderar över vilket 
material som finns och vad materialet säger till barnen samt hur miljön påverkar barnen. Om 
något i miljön fungerar bra eller mindre bra och varför det gör det. 
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Sen finns det ju små sätt som man kan göra förändringar till för att kanske det här barnet ska 
kunna vara med i lärandet, men den kanske inte kan det på exakt samma sätt. Nämen jag 
tänker att man kan göra en liten förändring för någon i det stora men det kan ju som sagt 
också vara att man förändrar en miljö i ett rum. (Förskollärare A) 
 
Sen tänker jag också, det är intressant att ni har skrivit lärandet, för man kanske många 
gånger fokuserar på att det här barnet ska ha en bra dag en fungerande dag, med rutiner och 
sådär, och det kanske är det som blir fokus många gånger, och det är ju jätte viktigt. Man ska 
ju känna att man har en fungerande vardag, man ska vara trygg, man ska känna sig 
självständig utifrån den förmåga man har, men lärandet är ju väldigt… Kommer det i andra 
hand eller i tredje, fjärde? Är det något man lyft? Eller tänker man att behovet tar överhand, 
att man inte kommer till lärandet? Och jag tror att det är så många gånger, att man, jo nog 
kan jag tänka, att man många gånger ser till att man vill ha en bra vardag men att lärandet 
kanske kommer i efterhand. (Förskollärare B) 
 

 
Anpassningar de gör i verksamheten, klargör förskollärare C, är att de arbetar mycket med att 
uppmuntra bra beteenden hos barnen för att sedan inte lägga så mycket fokus kring oönskade 
beteenden. Vidare berättar förskollärare C att de försöker inkludera barnen så mycket som 
möjligt. 
 

Ja men att få sitta med de andra kompisarna, och att man sitter och pratar med varandra. Man 
bjuder in och ger stöd i det som just det här barnet behöver, det kanske har svårt att ta 
kontakt, ja men då hjälper man barnet att ta kontakt. (Förskollärare C)  
 

Förskollärare D uttrycker att de inte gör några särskilda anpassningar i arbetssättet i arbetet 
med barn i behov av särskilt stöd.  
 

Alltså det här jobbar vi extra mycket med nu, eller det här jobbar vi extra mycket med nu, 
och då gäller det alla. Sen kanske inte just det barnet som har speciella behov hänger riktigt 
med på det här, så kan det vara. (Förskollärare D) 
 

Däremot beskriver förskollärare D senare att de arbetar lite extra med vissa barn. Exempelvis 
tränar de på det svenska språket med hjälp av spel samt att de leker lekar speciellt inriktade på 
lärande. Förskollärare D belyser återigen skillnaden med att jobba i en liten barngrupp kontra 
en stor barngrupp. Förskollärare E förklarar att de utgår från alla barn, att de tar vara på alla 
barns utveckling och hur de lär. Vidare uttrycker förskollärare E att alla lär sig på olika sätt 
och att de jobbat mycket med hundraspråkigheten.  
 

Vi har jobbat i projektet med dans, drama, måla, rita, sjunga och då får vi ju till att några 
kanske lär genom måla, några lär genom att dramatisera. Det tycker jag har varit väldigt 
positivt att kunna ta till när man har olika sätt att lära. (Förskollärare E) 
 

 

Resultatsammanfattning 
Samtliga intervjuade förskollärare anser att specialpedagogik är något som behövs i 
förskolans verksamheter. Förskollärarna förklarar att specialpedagogik är något som används 
i arbetet med alla barn, inte bara de i behov av särskilt stöd. De undersökta förskolornas 
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verksamheter anpassas för att kunna möta alla barn, då de intervjuade förskollärarna belyser 
allas lika värde. Det förskollärarna nämner anpassas är miljö, material och till viss del 
arbetssätt.  
 
Alla intervjuade förskollärare betonar att alla barn är inkluderade i verksamheterna. De anser 
dock att för att kunna nå målsättningen om en förskola för alla är det många faktorer som 
spelar in. De arbetar för att inkludera alla barn, men förskollärarna uttrycker att det är en fin 
linje mellan inkludering och exkludering. En av de intervjuade förskollärarna belyser att det 
lätt kan bli en exkludering när tanken egentligen är att inkludera. Samtliga förskollärare anser 
att resurser, förskollärares kompetens och stöd från specialpedagog är en viktig del för att 
kunna inkludera alla barn.  
 
Alla intervjuade förskollärare hävdar att specialpedagogens arbete betyder mycket för deras 
arbete med barn i behov av särskilt stöd. Det är specialpedagogen som hjälper dem med 
verktyg och vägleder dem i arbetet. Vad kompetens egentligen innebär är förskollärarna inte 
helt eniga om, men att kompetens inte bara handlar om utbildning är de däremot eniga om.  
 
Det framkommer i våra intervjuer att förskollärarna i huvudsak utgår från ett relationellt 
perspektiv, där de riktar blicken mot vad barnen är och kan vara. Förskollärarna ser hur 
omgivningen kan inverka på barnens förutsättningar. De anpassar miljön för att förstå hur och 
varför svårigheterna uppstår hos barnet, samt att de ser vikten av att den vanliga pedagogiken 
interagerar med den specialpedagogiska. En av de intervjuade förskollärarna ställer sig frågan 
om hur mycket miljön och barngruppens storlek påverkar att ett barn blir i behov av särskilt 
stöd. Detta kan också tyda på ett kritiskt perspektiv genom att problemet inte läggs på barnet, 
utan ser hur omgivningen påverkar. Genom att de intervjuade förskollärarna poängterar att 
deras arbete med barn i behov av särskilt stöd kan gynna alla barn ser de dessa barn som en 
resurs vilket också visar på ett kritiskt perspektiv. Dilemmaperspektivet framkommer då 
förskollärarna anser att det är en fin linje mellan inkludering och exkludering. De intervjuade 
förskollärarna påpekar att det finns ett dilemma med att kunna ge alla barn samma 
förutsättningar även om de är olika individer med olika behov. 	 	
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Diskussion  
I denna avslutande del av studien redovisas först en metoddiskussion och därefter en 
resultatdiskussion. Under metoddiskussionen diskuteras huruvida de val vi gjort kring metod 
har hjälpt oss besvara studiens forskningsfrågor. Under resultatdiskussionen diskuteras 
resultaten som framkommit i studien, sedan kopplas dessa resultat till den tidigare forskning 
som behandlats i studiens bakgrund.  

Metoddiskussion  
Vi valde att i vår studie använda oss av kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod. Valet av 
kvalitativ intervju gjorde att vi kunde ställa frågor som genererade i en djupare förståelse 
kring våra intervjufrågor, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller som en 
fördel med kvalitativa intervjuer. När det gäller valet av en kvalitativ intervju som metod, 
kunde vi under intervjutillfället ställa flertalet följdfrågor som sedan genererade i mer 
omfattande och utvecklande svar. Vi valde även att spela in våra intervjuer, eftersom det kan 
vara svårt att få med all viktig information genom att bara föra anteckningar under 
intervjutillfället, vilket även betonas av Trost (2010). När det gäller valet av informanter fick 
vi dessvärre dåligt gensvar från de förskolechefer som vi skickat ut förfrågan till, vilket gjorde 
att vi fick välja fler informanter i samma område, samt att vi enbart kunde intervjua fem 
informanter. Genom att intervjua sex till åtta informanter menar Ahrne och Svensson (2015) 
att trovärdigheten ökar, men vi anser att vi trots fem intervjuer uppnådde ett trovärdigt 
resultat. När det gäller det dåliga gensvaret vi fick av förskolecheferna så medförde det en del 
utmaningar för vår studie eftersom det gjorde att vi fick större tidspress. Detta löste sig i 
slutändan eftersom den enda förskolechefen som återkopplade kunde på kort tid hänvisa oss 
till fler förskollärare inom samma område. Trots att vi i ursprungsläget ville undersöka olika 
områdens arbete med barn i behov av särskilt stöd, kunde vi ändå se olikheter i det område 
som deltog i studien.  

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är strukturerad i tre övergripande teman med utgångspunkt i studiens 
forskningsfrågor. 
	
Förskollärarnas syn på specialpedagogik i förskolan 
Samtliga förskollärare som deltagit i studien framhåller att specialpedagogik är ett stort och 
brett begrepp som kan innebära många olika saker, men de är alla eniga om att det är något 
som det finns behov av i förskolan. Även Asp-Onsjö (2017) betonar behovet av 
specialpedagogik i förskolan. Specialpedagogiken ska ses som ett komplement till den vanliga 
pedagogiken, där barn i behov av särskilt stöd ska få den hjälp som de behöver klargör Asp-
Onsjö. Förskollärare A förklarar att när man pratar om barn i behov av särskilt stöd så tänker 
man att behovet ökar, men att hen tänker att detta inte alltid beror på barnet utan även kan 
bero på vilken miljö vi är i och storlek på barngrupp. Även Lutz (2005) anser att det ofta 
handlar om en problematik i barnets omgivning som skapar svårigheter. Vidare redogör också 
Asp-Onsjö (2017) för miljöns betydelse för huruvida den skapar en svårighet hos barnet och 
genom att anpassa miljön till barnens behov kan göra så att barnen inte är i behov av 
specialpedagogiska insatser. Även Björck-Åkesson (2014) och Sandberg och Norling (2014) 



22	

belyser miljöns betydelse för barnens utveckling och lärande, trots detta är det enbart 
förskollärare A som nämner miljön och hur den kan påverka barnen och bidra till att ett barn 
blir i behov av särskilt stöd. Däremot anser förskollärare D, precis som förskollärare A, att 
barngruppens storlek kan påverka om barn i behov av särskilt stöd får det stöd som de 
behöver. Barngruppens storlek är något som diskuteras flitigt av förskollärare och 
vårdnadshavare i dagsläget, men med tanke på att endast två förskollärare nämner just 
barngruppens storlek som ett eventuellt problem för barnen i behov av särskilt stöd tyder det 
på att de övriga förskollärarna i studien inte anser att det är ett problem. Förskollärare A 
förklarar att de i deras barngrupp har flera barn som är i behov av särskilt stöd, vilket har gjort 
att de behövt en till pedagog i arbetslaget men att det trots en stor barngrupp inte varit ett 
problem att kunna inkludera alla barn. Förskollärare C anser att den specialpedagogiska 
verksamheten inte bara behövs för de barn som är i behov av särskilt stöd då hen menar att 
alla barn är olika och i och med deras olikheter kan de alla gynnas av specialpedagogik. Detta 
är även något som Nilholm (2007) hävdar, att alla barn är olika och dessutom har rätten till att 
vara olika. Asp-Onsjö (2017) beskriver att specialpedagogiken är ett komplement till den 
vanliga pedagogiken, vilket både vi och förskollärare C anser gynnar alla barn. Alla barn kan 
vara i behov av specialpedagogiska insatser, även de som inte anses vara i behov av särskilt 
stöd, eftersom det är ett material som används ofta i barngrupper. Även Lutz (2009) betonar 
att individuella anpassningar som görs i arbetet med barn i behov av särskilt stöd ofta kan 
anpassas och vara fördelaktigt för alla barn i en barngrupp.  
 
Som vi nämnde i resultatkapitlet var de flesta förskollärarna överens om att begreppet 
specialpedagogik och ett specialpedagogiskt perspektiv är något som är stort och krångligt. 
Även Persson (2019) framhåller att begreppet specialpedagogik är ett begrepp som skapar 
svårigheter då det kan definieras på flera olika sätt, vilket var något som visade sig i våra 
intervjuer. Förskollärare A beskriver att för hen som förskollärare innebär ett 
specialpedagogiskt perspektiv att förskollärare reflekterar över vad det specifika barnet 
behöver för att klara sin vardag och vilka eventuella förändringar som behöver göras. 
Förskollärare B anser däremot att ett specialpedagogiskt perspektiv kan vara olika beroende 
på om specialpedagog är inblandad eller inte, vilket material som då är tillgängligt för dem att 
arbeta med. Förskollärare D uttrycker att ett specialpedagogiskt perspektiv handlar om den 
hjälp de får av en specialpedagog. Detta stärker det som Persson gör gällande om svårigheten 
kring begreppet specialpedagogik, eftersom förskollärarna som ingick i studien tolkade detta 
begrepp olika.  
 
Förskollärarna i studien var alla eniga om specialpedagogens arbete, men de hade olika syn på 
hur de själva arbetar med barn i behov av särskilt stöd utan att en specialpedagog är 
inkopplad. Att begreppet definieras så olika gör att barnen kan ges olika möjligheter i olika 
verksamheter. Detta då förskollärare A belyser hur viktigt det är att som förskollärare se över 
vad som behöver förändras. Förskollärare B anser att material är väldigt viktigt och 
förskollärare D menar att specialpedagogen är viktigast för barn i behov av särskilt stöd. När 
det gäller det specialpedagogiska materialet som används på förskolorna var de flesta av 
förskollärarna eniga om att specialpedagogens hjälp var väsentlig då denne kan bidra med 
material som annars kanske inte finns tillgängligt för förskollärarna. Materialet är en viktig 
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del för alla barn i förskolans verksamhet betonar Björck-Åkesson (2014), därför är det kanske 
extra viktigt att personal i förskolan ges möjligheter till ett sådant material från exempelvis en 
specialpedagog. Detta är vi samt förskollärarna som ingått i studien eniga om. Flera av 
förskollärarna belyser tecken som en typ av material som används till alla barn och vid flera 
olika situationer. Förskollärare C anser att tecken bidrar till att alla kan kommunicera trots 
eventuella språksvårigheter och detta är något som de kan använda sig av utan att 
specialpedagogen behöver vara inblandad. När det gäller de specialpedagogiska insatserna där 
en specialpedagog däremot är inblandad var de flesta av förskollärarna överens om att det 
gällde att tillsammans i arbetslaget och med specialpedagog införa en handlingsplan kring hur 
arbetet skulle gå vidare. Lloyd (2008) beskriver att samarbetet mellan arbetslag och 
specialpedagog bidrar till vägledning för förskollärare vilket hjälper dem att veta hur de ska 
gå vidare och vilka olika verktyg som kan behövas i deras arbete i vardagen på förskolan. När 
specialpedagogen är involverad i verksamheten kring ett specifikt barn i behov av särskilt 
stöd ges barnet det stöd som det behöver utifrån sina egna förutsättningar och behov. Detta är 
något som formuleras i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016), att barn i behov av 
särskilt stöd ska ges det stöd som de behöver, tillfälligt eller varaktigt.  
 
När vi under intervjuerna ställde frågan om hur och vem som avgör om ett barn är i behov av 
särskilt stöd, var alla intervjuade förskollärare eniga om att de som förskollärare tar första 
steget för att sedan samarbeta med vårdnadshavare och specialpedagog. Alla intervjuade var 
eniga om att arbetslaget först behöver sitta ner och diskutera hur de ser på situationen och hur 
de ska gå tillväga för att kunna hjälpa barnet i fråga. Asp-Onsjö (2017) uttrycker likt 
läroplanen (Skolverket, 2016) att förskollärare har en skyldighet till att kunna anpassa 
verksamheten och utbildningen efter barnets behov och förutsättningar. Alla intervjuade 
förskollärare var eniga om detta eftersom de alla nämner att de behöver se över vad som kan 
förändras i verksamheten för barnets bästa. Det gäller även att samarbeta tillsammans med 
vårdnadshavare eftersom det är deras barn som är i fokus. Däremot berättar förskollärare A att 
det inte alltid är så att vårdnadshavare och förskollärare har samma syn på huruvida barnet är i 
behov av särskilt stöd eller inte. Förskollärare B och E nämner också att det kan vara ett 
känsligt ämne att prata med vårdnadshavare om något som anses om deras barn. Förskollärare 
E förklarar att det inte finns något krav på att ha en vårdnadshavares godkännande innan 
förskolan kontaktar en specialpedagog, men hen anser att det trots detta är viktigt med en 
dialog med vårdnadshavarna. De flesta förskollärare är eniga om att specialpedagogen 
behövs, där hen kan observera både förskollärarnas arbetssätt och barnet i fråga. Genom att 
observera förskollärare kan specialpedagogen se hur dessa hanterar och förhåller sig i sitt 
arbetssätt kring barnet som anses vara i behov av särskilt stöd. Efter en observation kan 
specialpedagogen hjälpa förskollärarna med antingen ett specifikt material som kan behövas 
som stöd, eller så kan specialpedagogen finnas och stötta barnet i förskolans verksamhet. 
 
Hur förskollärarna beskriver att samtliga barn inkluderas i verksamheten 
Alla intervjuade förskollärare anser att samtliga barn i verksamheterna är inkluderade, och att 
arbetet med att inkludera alla barn innebär ett stort ansvar för dem som förskollärare. Att 
ansvaret är stort för förskollärare gällande inkludering styrks också av Persson (2019), 
Egelund et al. (2006) samt Björck-Åkesson (2014) som anser att det ställs stora krav på 
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personal i förskolan då verksamheterna ska tillgodose alla barns unika förutsättningar och 
behov. Flera av förskollärarna beskriver att om resurserna, i form av personal, inte finns är 
risken att barnen i behov av särskilt stöd eller de andra barnen i barngruppen blir exkluderade. 
Inkludering enligt Barow (2013) är att undervisning sker på ett sätt så alla kan delta i den 
genom att värdesätta olikheter och att skolmiljön erbjuder goda möjligheter till lärande. 
Utifrån detta tänker vi att om resurserna, i form av personal, inte finns i en verksamhet 
erbjuds inte barnen goda möjligheter till lärande och därigenom finns risken att barnen blir 
exkluderade. Förskollärare D som just nu arbetar i en liten barngrupp, anser att det är lättare 
att inkludera alla barn i en mindre barngrupp. Detta är dock inget som övriga intervjuade 
förskollärare beskriver. Asplund et al. (2001) gör gällande att barn i behov av särskilt stöd 
gynnas av att vistas i en mindre barngrupp. Gällande inkludering nämner förskollärare E 
specialpedagogen och hur denne kan hjälpa förskollärarna med verktyg för att kunna 
inkludera alla barn i verksamheten. Nilholm (2006) förklarar att inkludering handlar om just 
detta, att anpassa miljön efter barnen och det faktum att alla barn är olika och också har den 
rätten. Det är, enligt Persson (2019), viktigt att som förskollärare veta när det behövs hjälp 
från specialpedagog för att tillsammans ge barnet det stöd det behöver.  
 
Samtliga av de intervjuade förskollärarna anser att de själva arbetar för att inkludera alla barn, 
och att det också framförallt handlar om att finnas nära och stötta barnen, att barnen måste få 
känna sig sedda och hörda och hur viktigt det är att se alla barn som lika mycket värda. Alla 
intervjuade förskollärare påpekar också vikten av att inkludera alla barn, inte bara de i behov 
av särskilt stöd och hur deras arbete med barn i behov av stöd gynnar alla barn. Utifrån detta 
kan vi se att de intervjuade förskollärarna verkar likt Tideman et al. (2004), se barns olikheter 
som en tillgång och även som Lutz (2009), betonar att arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd kan gynna alla barn i verksamheterna. Förskollärarna gör alla barn delaktiga i alla 
aktiviteter, barnen får vara med utifrån sin egen förmåga men med det stöd de eventuellt 
behöver. Asp-Onsjö (2017) förklarar hur detta också kan leda till ett utpekande av de barn 
som är i behov av särskilt stöd. Förskollärare B berättar hur hen känner att detta med att vara 
öppen med barns svårigheter i barngruppen är betydande men hur det också kan leda till ett 
exkluderande. Här anser vi att det tydligt framkommer hur komplext det egentligen är att 
skapa en förskola för alla barn. Samtliga förskollärare nämner specialpedagogen och hur 
mycket dennes kunskap och hjälp betyder för alla i verksamheterna. Förskollärarna beskriver 
hur specialpedagogen kommer med specialpedagogiskt material och tips på aktiviteter som de 
kan använda i hela barngruppen. En av de intervjuade förskollärarna uttrycker att utan 
specialpedagogens stöd blir risken större att barn i behov av stöd exkluderas. I enlighet med 
detta förklarar Lloyd (2008) hur betydande det är med stöd av specialpedagog för att barnen 
ska vara inkluderade i förskolan.  
 
Kompetensen förskollärarna anser krävs i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 
Förskollärarens kompetens handlar, enligt Persson (2019), om att veta när det behövs 
utomstående hjälp, exempelvis från en specialpedagog för att kunna ge det specifika barnet 
det som det behöver. Detta var de flesta förskollärarna eniga om, att kompetens inte bara 
handlar om vilken utbildning man har. Förskollärare A och B anser att kompetens också 
handlar om den erfarenhet som förskollärare har, även om en förskollärare har all kompetens i 
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världen måste kompetensen kunna användas i praktiken. Åman (2006), nämner att kompetens 
handlar om erfarenhet och färdighet, det vill säga hur förskollärare ska sätta sin kompetens i 
verket. Erfarenhet enligt förskollärare B handlar om det man sett och upplevt i förskolan, 
vilket resulterar i att det finns mer kunskap om vilket material som kan användas och hur 
förskollärare ska förhålla sig i sitt arbetssätt. Förskollärare A förklarar att kompetens handlar 
om personlighet hos förskollärare och vilken inställning denne har till barn i behov av särskilt 
stöd vilket även förskollärare C uttrycker, vikten av empati. Detta kan kopplas ihop med vad 
Persson (2019), belyser att det inte handlar om att veta allt om ett specifikt hinder utan istället 
ha en förståelse för de hinder förskollärare kan möta i förskolan och hur de arbetar med dessa. 
Förskollärare B klargör vidare att hen anser att det är viktigt med kunskap kring olika typer av 
diagnoser, för att veta hur förskollärare ska kunna bemöta dessa barn på bästa sätt. Utifrån 
detta kan vi precis som Lutz (2005) anser, se hur benämningen barn i behov av särskilt stöd är 
ur ett vuxenperspektiv där barnen blir bedömda och definierade utifrån att de utgör ett 
problem i barngruppen. Detta riskerar att leda till en eventuell exkludering trots att det mest 
troligt inte är huvudtanken med kunskaper kring diagnoser. Förskollärare C förklarar vikten 
av att ha tålamod som förskollärare, vilket hen anser är det viktigaste i frågan om kompetens. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka hur några förskollärare arbetar för att 
möta alla barn, även de i behov av särskilt stöd. Syftet är vidare att undersöka om 
kompetensen och verktygen finns för att inkludera barn i behov av särskilt stöd, och hur dessa 
verktyg i så fall används i dessa verksamheter. Resultatet visar att alla barn inkluderas i 
verksamheterna, men att det är en fin linje mellan inkludering och exkludering. Vi ställer oss 
därför fortfarande tveksamma till att barn i behov av särskilt stöd verkligen får det stöd de 
behöver. Det skulle vara intressant att genomföra studien i större skala och undersöka hur 
mycket förskollärares kompetens och förhållningssätt, specialpedagogens stöd samt 
resursfördelningen i verksamheterna påverkar inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 
Vad anser förskollärarna att specialpedagogik är i deras verksamhet? 

1. Finns behovet av specialpedagogik i förskolan?  

2. Vad innebär ett specialpedagogiskt perspektiv i förskolan? 

3. Hur och vem avgör om ett barn är i behov av särskilt stöd? 
 
Hur beskriver pedagogerna att samtliga barn inkluderas i verksamheten? 
 
4. Upplever du att barn med särskilda behov inkluderas eller exkluderas i verksamheten? 

5. Beskriv hur du som förskollärare arbetar för att inkludera samtliga barn i verksamheten? 

6. Hur anpassar ni resurser och specialpedagogiskt material för att inkludera alla barn i 
verksamheten? 

Vilken kompetens behöver förskollärare inneha i arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd? 

7. Vilken kompetens krävs för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd i förskolan? 

8. Hur anpassar personalen i förskolan arbetssättet för att möta, upptäcka och stimulera 
lärandet i en barngrupp där det finns barn i behov av särskilt stöd? 



Bilaga 2 Följebrev 

Hej   

Vi heter Alicia Berggren och Emma Halbakken och vi studerar till förskollärare vid Luleå 
tekniska universitet. Vi skriver just nu vårt examensarbete som handlar om specialpedagogik, 
närmare bestämt huruvida förskolan är en plats för alla barn.  

Undersökningen sker genom kvalitativa intervjuer där vi kommer intervjua ett antal 
förskollärare. Ditt deltagande kommer innebära en intervju i semistrukturerad form som 
kommer spelas in då detta hjälper oss att gå tillbaka och bearbeta materialet. Intervjun 
kommer ta ca 45 minuter. Vi hoppas att du har möjlighet att delta under vecka 17.  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer att beaktas. Detta innebär att det är 
frivilligt att delta samt att du har rätt att avbryta när som helst under intervjutillfället. Din 
konfidentialitet kommer att garanteras, det vill säga att varken ditt eller förskolans namn 
nämns i studien. Materialet vi får tillgång till kommer endast sammanställas i vår studie och 
sedan publiceras det godkända examensarbetet på Diva-portal där det är tillgängligt för 
allmänheten.  

Vi hoppas att du vill delta i vår studie. Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning Emma och Alicia.  

Kontaktuppgifter: xxxx	
 


