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Abstrakt
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad förskollärare anser vara viktigt i
arbetet med barn i behov av särskilt stöd gällande deras egna förhållningssätt och planeringen
av en inkluderande verksamhet. Vi har valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv som
fokuserar på lärande i samspel, kommunikation och att barnen är kompetenta individer.
Kvalitativa intervjuer med två förskollärare genomfördes och bearbetades i tre steg: sortering,
reducering och argumentation. Resultatet blev att förhållningssätt, samverkan, organisation,
metoder och reflektion är viktiga aspekter gällande inkluderingen av barn i behov av särskilt
stöd i förskolan. Diskussioner gällande vad begreppen inkludering och delaktighet innebär,
har förts mellan oss studenter och även med förskollärarna i intervjuerna. De slutsatser som vi
kunnat dra är att det specialpedagogiska arbetet är en viktig del av förskolans verksamhet och
ska anpassas efter de individer som är i behov av detta arbetssätt. Samtidigt måste
förskollärare ha i åtanke att specialpedagogik är ett arbetssätt som gynnar alla barn som vistas
i förskolan. Med denna studie hoppas vi kunna belysa hur viktig specialpedagogiken är för en
inkluderande förskola.
Nyckelbegrepp: Barn i behov av särskilt stöd, förhållningssätt, inkludering, specialpedagogik.

Förord
Först och främst vill vi tacka specialpedagogerna och förskollärarna som deltagit och gjort
denna studie möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Åsa Gyllefjord, våra kurskamrater,
vänner och familj för feedback och stöttning som resulterat i att vi kunnat förbättra och
utveckla vår studie. Till sist tackar vi varandra för ett roligt arbete där vi båda lärt oss väldigt
mycket och hela tiden stöttat varandra.
Linda och Emelie
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Inledning
I dagens förskolor är barngrupperna stora och förskollärarnas uppgift är att skapa en
inkluderande utbildning för alla. Vi har sett att detta kan vara svårt vissa gånger när vi har
arbetat i förskolan eller haft verksamhetsförlagd utbildning (vfu). I varje barngrupp finns barn
som är i behov av särskilt stöd och dessa barn har inte alltid någon särskild diagnos (BjörckÅkesson, 2014). Specialpedagogiken har som Palla (2009) beskriver i uppgift att ta vid där
vanlig pedagogik inte räcker till. Ett specialpedagogiskt arbetssätt gör att vi ser möjligheter
istället för hinder och barnens förutsättningar istället för brister (Bruce, Rubin, Thimgren &
Åkerman, 2016). Även förskollärares förhållningssätt i det specialpedagogiska arbetssättet ses
enligt författarna som en viktig aspekt i mötet med alla barn. Genom att ha ett öppet
bemötande till alla barn, kan vi skapa en respektfull känsla där alla känner sig sedda och
värdefulla. På så sätt spelar specialpedagogiken en viktig roll för att barn i behov av särskilt
stöd ska kunna inkluderas oavsett behov och få samma möjligheter som de andra barnen.
Förskolans läroplan (Skolverket, 2016; Skolverket, 2018) tar upp att förskolan ska vara en
plats där alla barn oavsett bakgrund får en likvärdig utbildning utifrån samma premisser och
de barn som är i behov av särskilt stöd ska få det. I studien utgår vi från båda läroplanerna
eftersom den ena förskolläraren vi intervjuat utgår från Skolverket (2016) medan den andra
utgår från Skolverket (2018). Vi har under verksamhetsförlagd utbildning kunnat se att
förskollärare ibland inte vet hur de ska bemöta barn som är i behov av särskilt stöd eller hur
de ska anpassa utbildningen för att det ska fungera för hela barngruppen. Utifrån detta väcktes
vårt intresse för att ta reda på mer: Vad anser förskollärare vara viktigt i mötet med barn i
behov av särskilt stöd? Hur arbetar de för att skapa en förskola för alla? Med denna studie vill
vi belysa vikten av förskollärares förhållningssätt och vad de förskollärare vi intervjuat anser
är viktiga aspekter i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad förskollärare anser vara viktigt i arbetet
med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. För att besvara syftet utgår vi från dessa
frågeställningar:
1. Hur reflekterar förskolläraren över sitt förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd i
jämförelse med barn som inte är i behov av särskilt stöd?
2. Vilka aspekter tycker förskolläraren är viktiga att tänka på vid planeringen av en aktivitet
där alla barn inkluderas?
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Nyckelbegrepp
Här nedanför förklarar vi kort de nyckelbegrepp som kommer att finnas med genom hela
studien: barn i behov av särskilt stöd, förhållningssätt, inkludering och specialpedagogik.

Barn i behov av särskilt stöd
Idag säger vi barn i behov av särskilt stöd istället för barn med behov av särskilt stöd och den
nya benämningen förklarar Sandberg och Norling (2014) har växt fram för att minska
betoningen på att det är barnet som avviker. Istället för att betona barnet som avvikande
betonas miljön och de förändringar som måste ske i den för att barnet ska få det stöd som
behövs för att fungera i vardagen och inkluderas med andra (Sandberg & Norling, 2014).
Även Palla (2009) poängterar att verksamheten ska anpassas efter de individer som är där och
inte tvärtom. Med barn i behov av särskilt stöd menar vi i denna studie barn som på något sätt
behöver mer stöd för att klara av vardagen. Vi har valt att fokusera på barn som har någon typ
av funktionsvariation.

Förhållningssätt
Att analysera sitt eget förhållningssätt anser Ottosson (2014) är viktigt för att bli medveten om
hur vi agerar och hur det påverkar andra. Även läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018)
skriver att personalens förhållningssätt påverkar barnen. Detta visar på hur viktigt
förskollärares förhållningssätt är i mötet med andra. Till exempel när vi möter ett barn i behov
av särskilt stöd, beroende på om vi ser barnet som en kompetent individ eller som ett barn
med brister, påverkar det vår fortsatta relation och barnets utveckling. Lutz (2013) beskriver
förhållningssätt som bemötande och förklarar att genom kritiskt granskande av sitt eget
förhållningssätt kan fortsatt utveckling ske. Med förhållningssätt menar vi i denna studie hur
förskollärare talar och agerar i mötet med barnen samt hur de ser på barn i behov av särskilt
stöd.

Inkludering
Björck-Åkesson (2014) förklarar inklusion och inkludering som “innefattande” och detta
innebär att barnen är delaktiga på förskolan, både fysiskt och socialt. Med att inkludera
barnen menar vi i denna studie att barnen får vara delaktiga i det som sker på förskolan och att
undervisningen anpassas utifrån varje barn. Inga särskilda behov som kan finnas ska vara ett
hinder för detta.

Specialpedagogik
Genom att förankra ett specialpedagogiskt arbetssätt anpassas miljön och undervisningen
utifrån de barn som vistas i förskolan och är i behov av extra stöd (Skolverket, 2018). Att
definiera specialpedagogik nämner Björck-Åkesson (2014) kan vara svårt. Författaren anser
att det är ett dilemma att planera en verksamhet som ska ge barnen en likvärdig utbildning
men samtidigt anpassas utifrån deras individuella behov. Med specialpedagogik menar vi i
denna uppsats olika metoder för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd att hantera vardagen
och kunna inkluderas i barngruppen.
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Arbetsfördelning
Litteraturen till denna studie har vi sökt och bearbetat både gemensamt och enskilt.
Tillsammans har vi sedan formulerat en text i ett gemensamt dokument på google docs. Då vi
ansåg att texten var klar lade vi den i ett word-dokument som vi sedan lämnade in för att få
feedback. Eftersom det är 20 mil emellan oss har arbetet mestadels skett över datorn via
Skype, men vi har även träffats personligen vid tre tillfällen under arbetets gång. Intervjuerna
har vi utfört var för sig för att sedan gemensamt reflektera över och analysera den data vi
samlat in.
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Bakgrund
Specialpedagogik är så mycket mer än vad vi kan tro, det är inte något som enbart riktar sig
till vissa specifika barn utan det är som Ahlberg (2007) menar, ett sätt att bidra till att barns
olikheter kan mötas i förskolan. Författaren beskriver vidare att förskolan ska anpassas efter
många individers behov och det ligger på förskollärarnas ansvar att se till att den pedagogiska
verksamheten möter upp detta krav. Det är därför viktigt att alla som arbetar inom förskolans
verksamhet har en grundläggande kunskap inom specialpedagogik och kan se till att barnen
får det stöd de behöver (Ahlberg, 2007). Specialpedagogik handlar inte om en massa metoder
utan Lutz (2013) ser förskollärares förhållningssätt i mötet med barn i behov av särskilt stöd
som det viktigaste. Med det menar författaren bemötande, etik och en vilja att kritiskt granska
den lärandemiljö verksamheten erbjuder. Det har dock inte alltid sett ut såhär. Diskussionen
har gått fram och tillbaka angående huruvida barn i behov av särskilt stöd ska inkluderas och
då mest i skolans verksamhet. Enligt Björck-Åkesson (2014) har specialpedagogik oftast
förknippats med skolans verksamhet och Lutz (2013) nämner att det finns begränsat med
forskning gällande specialpedagogik i förskolan historiskt sett. Återblicken kommer därför
baseras på hur utvecklingen sett ut i skolan från mitten på 1800-talet. Hur det sett ut i
förskolan kommer vi in på senare då specialpedagogiken där uppmärksammades i samband
med läroplanen 1998 (Utbildningsdepartementet, 1998).

Barn i behov av särskilt stöd och deras historia inom skola och förskola
Redan 1842 när den allmänna folkskolan infördes i Sverige, diskuterades förhållningssättet
mot elever som var avvikande och hade svårigheter att ta till sig undervisningen (Ahlberg,
2007). Enligt Malmqvist (2015) fördes diskussioner om hur heterogena klasser skulle
hanteras. De avvikande barnen som gick i vanlig skola fick inget extra stöd utan istället
sänktes deras kunskapskrav (Ahlberg, 2007). Vidare beskriver författaren att i början av 1900talet fördes en diskussion om hur barnen som var i behov av särskilt stöd påverkades av att gå
i en vanlig klass. De kom fram till att varken barn i behov av särskilt stöd eller andra barn
gynnades av heterogena klasser och lösningen blev att barnen delades upp (Ahlberg, 2007).
Synen på barn som var i behov av särskilt stöd under 1800-talet och första halvan av 1900talet beskriver Axelsson, Brantefors och Elenius (2015) skiljer sig kraftigt från hur vi ser på
barn i behov av särskilt stöd idag. Författarna tar även upp att barn i behov av särskilt stöd
kategoriserades och kallades för sinnesslöa. Vidare belyser de att det sågs av stor vikt att de
bättre eleverna skulle särskiljas från de sämre eleverna. Enligt författarna utfärdade en
skolläkare även kritik genom en rapport mot vårdnadshavarna som inte ville skicka sina barn
till anstalter för sinnesslöa, utan valt att låta barnen stanna kvar i hjälpklasser. Citatet nedan är
från skolläkarens rapport och ger oss en tydligare bild av hur de såg på barnen under den
tiden.
Det vore alltså för alla parter fördelaktigt, om materialet kunde siktas bättre och de sämsta
afskiljas. För närvarande ser jag dock ingen utväg att förverkliga detta önskemål. Ty man kan
naturligtvis inte tvinga föräldrarna att lämna sina barn till skolan för sinnesslöa. Ofta lupa de en
stor förskräckelse för “idiotskolan”, som de kalla den och vilja ej ha sina barn där. Ej sällan
hänga föräldrarna, särskilt mödrarna, fast vid sina undermåliga barn med en ovanlig
tillgifenhet, utvägen att kunna behålla dem hemma och låta den gå i hjälpklass, är därför
synnerligen välkommen. (Tamm 1906-1918, citerad i Axelsson et al., 2015, s. 394)
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Skolan blev obligatorisk 1944, i och med det förverkligades detta om särskiljandet av de
bättre och de sämre eleverna (Axelsson et al., 2015).
Idén om en skola för alla började enligt Malmqvist (2015) att gro 1946. Författaren beskriver
att det skulle vara en skola där alla elever inkluderades och de elever som var i behov av
särskilt stöd skulle få det i klassrummet. Författaren nämner dock att hjälpklasser och
specialklasser fortfarande fanns kvar. 1950 började synen på barn i behov av särskilt stöd att
förändras vilket gjorde att det demokratiska uppdraget i skolan lyftes och alla barn skulle få
samma möjlighet till utbildning oavsett bakgrund (Axelsson et al., 2015). Författarna belyser
även att forskningen runt barn i behov av särskilt stöd förändrades. Fokus flyttades då från
individen som problembärare till att miljöns påverkan var problemet. Under 1970-talet
förändrades synen från att se barnen som problembärare till att se hur väl verksamheten
anpassades efter barnen för att skapa en inkluderande undervisning (Axelsson et al., 2015).
Författarna beskriver vidare att lärarutbildningen skulle innehålla specialpedagogiska
kunskaper och varje lärare skulle få kompetensutveckling i specialpedagogik. De
specialpedagogiska insatser som tidigare gjorts i klassen med hjälp av speciallärare skulle nu
tas bort (Axelsson et al., 2015). Alla elever skulle inkluderas i den ordinarie undervisningen
där en lärare hade huvudansvaret och stöd av en speciallärare (Malmqvist, 2015). Trots
förtydligande av det specialpedagogiska uppdraget i skolans läroplan (Lgr 80) beskriver
Axelsson et al. (2015) att skolan inte klarade av detta arbetssätt. Fokus på eleven i behov av
särskilt stöd blev enligt författarna större.
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1994/2006) (se rubriken Förankringar i lagar
och förordningar) kom 1994 och beskrevs som det viktigaste internationella dokumentet som
tagit upp om specialpedagogik. Salamancadeklarationen beskriver inkludering som mycket
mer än att bara placera elever i en klass. Undervisningen skulle vara varierande och
utbildningen skulle anpassas efter elevernas individuella förutsättningar (Malmqvist, 2015).
Förskolan fick sin första läroplan 1998, Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 1998) men innan
dess fanns ett pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) som skulle fungera
som en ram för förskolans pedagogiska verksamhet. I det pedagogiska programmet nämns att
förskolans mål och uppgifter gäller alla barn. De barn som är i behov av särskilt stöd ska i
första hand få det genom att förskolan har en bra kvalitet, även om det ibland kan behövas
särskilda insatser (Socialstyrelsen, 1987). I läroplanen som gavs ut 1998
(Utbildningsdepartementet, 1998) påpekades att all personal i förskolan särskilt ska
uppmärksamma och hjälpa de barn som är i behov av särskilt stöd. Förskolans läroplan
reviderades första gången 2010 (Skolverket, 2010) och andra gången 2016 (Skolverket,
2016). Även i dem står det att arbetslaget särskilt ska uppmärksamma och hjälpa de barn som
är i behov av särskilt stöd. I juli 2019 kommer ännu en revidering av förskolans läroplan
(Skolverket, 2018) som även den beskriver att barn som är i behov av särskilt stöd är
berättigade att få det.

Resultat av tidigare forskning
De studier som gjorts inom förskolan beskriver Lutz (2013) har haft en psykologiskpedagogisk utgångspunkt. Forskarna utgick från barnets problematik och inte om
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verksamhetens utformning kunde möta alla barn utifrån deras egna förutsättningar.
Forskningen som bedrivits i Sverige har fokuserat på skolan (Lutz, 2013). Detta är en skillnad
anser Lutz jämfört med Norges forskning om specialpedagogik. I Norge har forskningen
fokuserat på skolan men vävt in studier som är gjorda inom förskolan och som behandlar det
specialpedagogiska området. Detta tror Lutz beror på att förskolan i Norge har en pedagogisk
ansvarig vilket höjer förskolans och förskollärarens status. Även i USA och Storbritannien har
studier gjorts inom förskolan (Lutz, 2013). Författaren nämner vidare att i USA och
Storbritannien har forskningens fokus varit på vad som fungerat och utifrån detta har de
skapat en kunskapsbank som förskollärare har kunnat ta stöd av i planerandet av
verksamheten. Sandberg och Norling (2014) påpekar dock att det varken i Sverige eller
internationellt finns speciellt mycket forskning gällande vilka metoder som kan användas i
arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vidare belyser författarna att förskolans personal
saknar tid och utbildning för att kunna diskutera och dokumentera vilka metoder som
används. Förskollärare har uttryckt att de får för lite kompetensutveckling gällande barn i
behov av särskilt stöd (Sandberg & Norling, 2014). Detta menar förskollärarna är en
bidragande faktor till varför det inte dokumenteras vilka metoder de använder sig av i
förskolan. De studier som gjorts internationellt har enligt Lutz (2013) fokuserat på olika
funktionshinder och hur arbetet utförts för att anpassa individen till verksamheten och inte
tvärtom. Detta medan den svenska forskningen enligt Asp-Onsjö (2017) visar på att skolan
ska formas och planeras utifrån eleverna på skolan, deras förutsättningar och behov. Den
svenska förskolan har framhållits internationellt och ses som en förebild i arbetet med att
förena pedagogik och omsorg (Björck-Åkesson, 2014).
Tidigare forskning visar också på att förskollärares egna svårigheter påverkar vilka barn som
ansågs vara i behov av särskilt stöd (Sandberg & Norling, 2014). Med egna svårigheter menar
författarna hantering av barn i verksamheten, som till exempel vid samlingen när
förskolläraren inte får barnet att lyssna. Författarna nämner att det ofta är förskollärarna på
förskolan som identifierar vilka barn som är i behov av särskilt stöd. Förutom att
förskollärarnas egna svårigheter kan påverka detta anser Sandberg och Norling (2014) att
även kompetensnivån, värderingar och attityder är påverkansfaktorer i dessa beslut. Bruce et
al. (2016) anser att förskollärare bör ha en specialpedagogisk kompetens för att kunna
möjliggöra en lärandemiljö där alla barn kan utvecklas. Behovet av stöd är enligt
Skolinspektionen (2017) beroende av vad som sker i miljön och mötet med andra människor.
Det är verksamheten som ska utvärderas och anpassas efter barnen och förskollärarnas
förhållningssätt blir på så sätt centralt (Skolinspektionen, 2017). Specialpedagogik är för
förskollärarna ett obligatoriskt uppdrag att genomföra enligt Björck-Åkesson (2014) och det
ska ske i samverkan med specialpedagoger, habiliteringen eller andra professioner. När det
kommer till en inkluderande miljö är samverkan med andra professioner och kollegor viktig
(Bruce et al., 2016). Författarna menar att det kan vara av stor vikt att som förskollärare ta del
av hur andra ser på exempelvis ett dilemma för att själv kunna öppna upp för en annan syn på
det. Samtidigt, fortsätter författaren, får man reflektera tillsammans med kollegor och andra
professioner som har en inblick i arbetet. Genom samverkan och reflektion kan förskollärarna
bli medvetna om sitt förhållningssätt gentemot barn i behov av särskilt stöd (Bruce et al.,
2016).
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Delaktighet och inkludering
I den rådande läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) används begreppet delaktighet vid
några tillfällen. Barnen ska enligt läroplanen få vara delaktiga i andras kulturer, göra egna val
och på så sätt vara delaktig i verksamheten. I den läroplan som träder i kraft 2019 (Skolverket,
2018) har barnens delaktighet och inflytande fått en egen rubrik. Under den rubriken står det
att de intressen och behov barnen ger uttryck för ska ligga som grund i planeringen och
utformningen av verksamheten. Vad delaktighet egentligen innebär står dock inte, det är
något som var och en får tolka och skapa sig en egen uppfattning om. Delaktighet beskrivs
enligt Luttropp (2011) som något positivt som ger intrycket av att ingå. Författaren nämner
även att delaktighet kan beskrivas som socialt samspel, givande och tagande och att göra
något tillsammans. Av Björck-Åkesson (2014) ges förklaringen att delaktighet är när barnet är
engagerat, aktivt och själv bestämmer över sin vardag så mycket som möjligt.
Begreppet inkludering nämns i den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) i samband
med förskollärarens och rektorns jämställdhetsarbete. Även detta begrepp kan tolkas på olika
sätt då det inte finns någon tydlig förklaring vad det innebär. Begreppet inkludering har enligt
Lutz (2013) ersatt begreppet integrering och innebär att skapa en verksamhet som anpassas
efter barnens förutsättningar och behov. Björck-Åkesson (2014) beskriver inkludering som att
barnen är delaktiga i det som sker på förskolan, men också får känna sig delaktiga i det
sociala sammanhanget. Författaren har också likt Lutz (2013) kopplat ihop inkludering med
att anpassa den pedagogiska verksamheten utifrån varje barns behov och förutsättningar.

Förankringar i lagar och förordningar
Förskolan ska verka för en jämställd verksamhet där alla barn oavsett förutsättningar får plats.
Den pedagogiska verksamheten ska utformas och planeras utifrån varje individ och ge varje
barn möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar. Verksamheten ska ge barnen
möjlighet att känna tillfredsställelse över att ha erövrat nya kunskaper (Skolverket, 2018).
Förskolan har ett viktigt uppdrag gällande barn i behov av särskilt stöd då det i läroplanen
(Skolverket, 2016; Skolverket, 2018) beskrivs att verksamheten ska vara rolig, trygg och
lärorik för alla. Skollagen (SFS 2010:800) framhåller att “barn som av fysiska, psykiska eller
andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov
kräver” (kap. 8, 9 §). I läroplanen (Skolverket, 2016) beskrivs att barn som behöver särskilt
stöd ska få det baserat på deras egna förutsättningar för att möjliggöra lärande och utveckling.
Förskolans viktiga uppdrag gällande barn i behov av särskilt stöd uppmärksammas i
läroplanen bland annat genom citatet nedan:
Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och
stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att
de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och
stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar (Skolverket, 2018, s.
6).

Förskolans läroplaner tar även upp det viktiga samarbetet med hemmen. Genom ett bra
samarbete kan förskollärarna och vårdnadshavarna ta del av varandras kunskaper och
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tillsammans forma en utbildning där de bästa förutsättningarna skapas för barnen att utvecklas
(Skolverket, 2016; Skolverket, 2018).
Rektorns ansvar är att alla inom arbetslaget ska få den kompetensutbildning de behöver för att
kunna utföra ett professionellt arbete (Skolverket, 2018). Vidare beskrivs att rektorn också har
ansvar för att skapa ett kollegialt samarbete där arbetslaget får dela med sig av den kunskap
som var och en bär på. Att lära av varandra ger ännu en möjlighet till att utveckla
utbildningen, sitt synsätt och ett gemensamt förhållningssätt.
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1994/2006) är en deklaration som är mer eller
mindre bindande för de länder som skriver under och Sverige är ett av dem. Deklarationen tar
upp om inkludering (inclusion) och inkluderande undervisning (inclusive education). Enligt
deklarationen ska individer som är i behov av särskilt stöd få det baserat på deras egna
förutsättningar. Detta stöd kan ges till exempel genom särskild undervisning (special needs
education), som kan innebära att barnet får mer tid, annat material eller extra stöd från en
förskollärare för att underlätta lärandet. Genom att som förskollärare ta del av framgångsrika
arbetssätt och information om forskningsresultat kan undervisningen förbättras (Svenska
Unescorådet, 1994/2006).

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Att skapa en förskola och skola som möter alla barn utifrån deras behov är något som
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) arbetar för. De har en tillgänglighetsmodell
(bilaga 5) vars syfte är att vara en hjälp att skapa en tillgänglig utbildning för alla barn. I
modellen ingår förutsättningar för lärande, fysisk, pedagogisk och social miljö och tanken är
att när dessa fyra samspelar skapas förutsättningar till lärande och inkludering för alla barn
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). Under varje område ställs en fråga som kan
hjälpa till att se utvecklingsområden i verksamheten. Frågan till området förutsättningar för
lärande är hur miljön påverkar barnens förutsättningar till lärande. Frågan till området fysisk
miljö är hur miljön ska formas för att ge alla barn det stöd de behöver medan frågan till den
pedagogiska miljön är hur undervisningen ska formas så alla barn kan ta till sig den. Det sista
området, social miljö, har frågan vilka strategier som finns och vilka typer av stöd som ges för
att barnen ska kunna vara delaktiga och med i gemenskapen. Asp-Onsjö (2017) skriver att
forskning visat att lärandemiljöns kvalitet kan avgöra om barn behöver särskilt stöd eller inte.
Detta ställer höga krav på förskollärarna i skapandet av den inkluderande pedagogiska
verksamheten (Palla, 2009). Förskollärarna måste hela tiden reflektera över verksamheten
eftersom den ska anpassas efter den aktuella barngruppen. Författaren nämner även att ju
tidigare förskollärare anpassar och skapar förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd,
desto bättre är det.

Förskollärares förhållningssätt
Vilken betydelse personalens förhållningssätt har är något som Skolinspektionen (2017)
upprepar flera gånger i sin studie. Förhållningssättet och förmågan att anpassa miljön efter
barnen anser Skolinspektionen är avgörande då det gäller barnens utveckling och lärande.
Vidare nämns att om personalen lyckas är det ett mindre antal barn som är i behov av särskilt
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stöd eftersom miljön inte skapar hinder utan istället möjligheter. Även Lutz (2013) påpekar att
det är viktigt att utgå både från ett medvetet förhållningssätt men även som Alnervik och
Alnervik (2017) skriver, från ett reflekterande förhållningssätt. Detta för att ständigt kunna
kritiskt granska verksamheten men också sig själv och på så sätt skapa en inkluderande miljö.
Det är även av stor vikt att rektorn skapar förutsättningar för förskollärarna att reflektera både
enskilt och genom kollegial reflektion över den verksamhet de ansvarar för anser författarna.
Detta för att synliggöra det som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i den
pedagogiska verksamheten. Genom den kollegiala reflektionen kan man som förskollärare
lära av den proximala utvecklingszonen genom interaktion med andra kollegor som har mer
eller annan kunskap (Alnervik & Alnervik, 2017). Den proximala utvecklingszonen är som
Säljö (2017) beskriver när vi lärt oss något nytt och har nära till nästa utvecklingssteg som vi
kan nå med hjälp av andra (se vidare förklaring under rubriken Sociokulturellt perspektiv).
I förskollärares uppdrag att skapa en verksamhet som passar alla ingår det att hitta
förklaringar till varför verksamheten inte möter barn i behov av särskilt stöd på allra bästa sätt
(Ottosson, 2014). Detta kan ske genom att försöka se barnet i sin helhet och författaren menar
att det är viktigt att uppmärksamma händelseförloppet med mål att hitta orsaken till
svårigheterna. Personalens förhållningssätt till barn och speciellt till barn i behov av särskilt
stöd ses som en avgörande faktor för kvalitén på förskolan (Skolinspektionen, 2017). Även
kontakten mellan förskollärare och vårdnadshavare anser Ottosson (2014) är viktig då en god
relation påverkar barnets utveckling positivt. Författaren påpekar att forskning förhöjer vikten
av en fungerande samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare just av den ovan
nämnda anledningen, att det gynnar barnens utveckling.

Teoretiska perspektiv på specialpedagogik
Frågan gällande vad ett perspektiv är tar Nilholm (2007) upp och beskriver det som att när
förskollärare observerar något i sin omgivning kan de utgå från olika perspektiv för att få syn
på det som de vill se eller forska närmare om. Författaren menar att beroende på vilket
perspektiv som förskollärare väljer att utgå ifrån kan de antingen se möjligheter eller hinder.
Inom forskning finns det tre perspektiv att se specialpedagogik på (Nilholm, 2005). Det ena är
det traditionella perspektivet som författaren förklarar härstammar från medicin och
psykologi, där ses barnet som problembärare. Det finns flera olika benämningar på detta
perspektiv, men författaren benämner det som det traditionella perspektivet. Det traditionella
perspektivet kan även benämnas som funktionalistiskt, individualistiskt, kompensatoriskt,
medicinskt-psykologiskt och kategoriskt perspektiv (Nilholm, 2005). Oavsett vilken
benämning som används menar författaren att målet sett ur det traditionella perspektivet är att
hitta metoder för att undervisa diagnostiserade grupper. Genom att använda detta perspektiv
eftersträvas enligt författaren en mer segregerad undervisning där specialpedagogiken ska
grundas i en god kunskap om det som ses som avvikande.
Det andra perspektivet kallar författaren för det alternativa perspektivet där de särskilda
behoven inte kopplas till individen utan istället som något socialt konstruerat. Här ses
verksamhetens lärandemiljö som anledningen till att det uppstår problem för barnen (Nilholm,
2005). Även detta perspektiv har olika benämningar av forskare, exempelvis ett demokratiskt
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deltagarperspektiv och ett relationellt perspektiv, men författaren kallar det för det alternativa
perspektivet.
Det tredje perspektivet som beskrivs är dilemmaperspektivet. Ett dilemma förklarar Nilholm
som en valsituation där det inte finns något tydligt svar på hur man ska agera. I förskolan
stöter vi på många dilemman och författaren beskriver att ett dilemma i förskolan är att
utbildningen ska anpassas efter alla individer och utgå från deras individuella erfarenheter,
egenskaper och förmågor.
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Studiens teoretiska utgångspunkt
När ett ämne granskas eller studeras finns flera teorier att utgå från för att få svar på specifika
frågeställningar. Ahlberg (2016) ser många samlade teorier som en verktygslåda och beroende
på vilken teori eller vilka teorier som utgås från kan olika svar synliggöras. Historiskt sett har
barn i behov av särskilt stöd betraktats på ett visst sätt i och med att forskare valt att utgå från
det traditionella perspektivet där barnen sågs som inkompetenta och sinnesslöa. I vår studie
utgår vi från att alla barn vi möter är kompetenta individer med egna erfarenheter av den värld
de lever i. Därför har vi valt att utgå från det sociokulturella perspektivet vars grundsyn är att
barn är kompetenta individer. Vi fokuserar på hur förskollärare reflekterar över sitt
förhållningssätt, vad de ser som viktiga aspekter i arbetet med barn i behov av särskilt stöd
och vad de har i åtanke vid planering av aktiviteter där alla barn ska inkluderas. Vårt val att
endast utgå från det sociokulturella perspektivet beror på att det fokuserar på sådant som vi i
denna studie efterfrågar. Ett sociokulturellt perspektiv fokuserar på och försöker visa barnens
positiva sidor istället för brister (Hundeide, 2003). Förskollärare och vårdnadshavare bör
enligt författaren ha insikt i varandras syn på barnet för att kunna synliggöra
utvecklingsområden. De får då även kunskap om vad den andre parten ser för möjligheter för
barnet och vad de själva kan bidra med för att skapa goda förutsättningar för barnet att
utvecklas (Hundeide, 2003). Kompetenta barn, kommunikation, proximala utvecklingszonen,
samspel, interaktion och förhållningssätt är några av de saker som perspektivet fokuserar och
som förklaringar ges till nedan.

Sociokulturellt perspektiv
Det sociokulturella perspektivet har enligt Säljö (2017) sin grund i de arbeten som Lev
Semenovich Vygotskij gjorde gällande frågor om lärande och utveckling. Vygotskijs
sociokulturella teori kom på 1980-talet och utmanade de då rådande teorierna som fokuserade
på den kognitiva utvecklingen (Pramling Samuelsson, 2017). Författaren beskriver att barnens
utveckling sågs som stegvis, barnen kunde inte erövra en viss kunskap förrän de nått en viss
nivå. Vygotskij såg människan som konstant lärande i ett socialt sammanhang, där varje
individ interagerade via kulturella redskap som till exempel kommunikation, symboler, tecken
med mera (Säljö, 2013). Genom kommunikation menar författaren att man kan delge sina
egna erfarenheter och samtidigt skaffa ny kunskap genom att ta del av andras tankar och
åsikter. Kommunikation är inte bara ett talande språk utan författaren menar även att
symboler av olika slag är ett språkligt verktyg som till exempel bilder och tecken som
förtydligar det talade språket. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir kommunikation enligt
Eriksson (2014) ett viktigt verktyg i skapandet av delaktighet men också i skapandet av den
gemensamma kunskapen.
Ett annat centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är enligt Säljö (2017) den
proximala utvecklingszonen. Detta begrepp är sammanhängande med åsikten att människan
konstant utvecklas. Då vi erövrat kunskap om något har vi väldigt nära till nästa steg och här
kan en förskollärare eller kompis hjälpa oss vidare i utvecklingen (Säljö, 2017). Den
proximala utvecklingszonen innebär att vi tillsammans med andra, både som vuxna och barn,
kan uppnå högre kunskapsnivåer än vad vi kan på egen hand (Eidevald, 2017; Alnervik &
Alnervik, 2017).
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Samspel och interaktion är också två centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet
(Säljö, 2017). Författaren förklarar att genom samspel och interaktion med andra människor
sker både en individuell utveckling samtidigt som en kollektiv utveckling sker, vi lär oss om
världen och om oss själva i interaktion med andra.
Den sociokulturella traditionen är enligt Säljö (2017) inte knuten till någon speciell
pedagogik. Istället menar författaren att det är ett sätt att se på barnen som kompetenta
individer och där utvecklingen av förskolans verksamhet ligger på förskollärarens ansvar. Den
pedagogiska verksamheten ska bygga på barnens intressen och undervisningen ska planeras
utifrån varje barns proximala utvecklingszon (Säljö, 2017). Varje barn ska enligt författaren få
möta undervisningen på flera olika sätt och vara delaktig i det sociala sammanhanget, oavsett
bakgrund.
Genom att i denna studie utgå från ett sociokulturellt perspektiv ser vi barnen som kompetenta
individer som ständigt utvecklas efter sina egna förutsättningar och ur sin egna proximala
utvecklingszon. Vi ser att barnen lär i samspel med omgivningen, tillsammans och av
varandra.
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Metod
Nedan beskriver vi hur intervjupersonerna valdes ut, vilka hinder vi stötte på, hur vi
genomfört studien och bearbetat det datamaterial vi samlat in samt vilka forskningsetiska
principer vi förhållit oss till och studiens trovärdighet.

Datainsamling
Redan innan vi började med studien bestämde vi att intervjuer var det tillvägagångssätt som
skulle användas för att samla in data. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer som
Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) beskriver innebär att frågorna i intervjun är
förutbestämda men med ett öppet innehåll (bilaga 2). Författarna påpekar att med kvalitativa
intervjuer ges möjlighet att anpassa frågorna och ordningen på dem efter situationen. Utifrån
detta kunde vi ställa ytterligare frågor som följd på förskollärarnas svar. När vi formulerade
intervjufrågorna ville vi att dessa frågor skulle hjälpa förskollärarna att ge utvecklade svar
som Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) nämner att intervjuer kan ge. Utifrån
välformulerade intervjufrågor som gav utvecklade svar räckte det med två intervjuer för att
kunna göra den studie vi ville göra. Rennstam och Wästerfors (2015) påpekar att i en
kvalitativ studie är det innebörden som är viktig, inte mängden data. Vid formuleringen av
intervjufrågor använde vi oss av Specialpedagogiska skolmyndighetens (2018)
tillgänglighetsmodell (bilaga 5) vars syfte är att vara en hjälp i skapandet av en inkluderande
förskola. Modellen innehåller förutsättningar för lärande, fysisk, pedagogisk och social miljö
och vi skapade intervjufrågor utifrån dessa.

Urval
Vi använde oss av ett snöbollsurval som Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) beskriver som
att först intervjua någon med kunskap om ämnet och som sedan kan hänvisa en vidare. I vårt
fall började vi med att intervjua specialpedagoger som hänvisade oss vidare till förskollärare
som arbetar med specialpedagogik. Författarna menar att på så vis rullar snöbollen vidare och
metoden fick då namnet snöbollsurval. Vi började med att kontakta två specialpedagoger i
olika områden för att ta reda på vilka förskoleavdelningar som arbetar med specialpedagogik
(bilaga 3). Specialpedagog 1 kontaktades och intervjuades över telefon. Då vi bara hade två
frågor (bilaga 4) var det lättare att ta intervjun över telefonen istället för att försöka hitta en tid
som passade båda parter. Specialpedagogen gav exempel på några förskollärare som arbetar
med specialpedagogik och sedan kontaktades förskollärare 1 via telefon. Över telefon
berättade vi vad det handlade om, frågade om hen var intresserad och bokade tid för en
intervju. Specialpedagog 2 kontaktades via mail och vi fick till svar att hen inte kunde ge ut
någon information om vilka förskolor som arbetar med specialpedagogik på grund av
sekretess. Det som hen berättade var att de senaste 15 åren har alla förskolor inom området
strävat efter att jobba med specialpedagogik. Vi valde då att ta personlig kontakt med
förskollärare 2 på en förskola i närheten. Vi lade fram vårt ärende, en intervju om
specialpedagogik, vilket hen tackade ja till. Efter att båda förskollärarna tackat ja till att delta
mailade vi informationsbrevet (bilaga 1) samt intervjufrågorna (bilaga 2) till respektive
förskollärare.
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Tanken vi hade var att i förväg få veta vilka avdelningar som arbetar med specialpedagogik
för att kunna göra ett riktat urval. Med ett riktat urval menar vi att när förskollärarna
kontaktades visste vi redan att de arbetade med specialpedagogik på något sätt. Eftersom
specialpedagog 2 inte kunde ge ut information på grund av sekretess blev intervjun med
förskollärare 2 till viss del riktad medan intervjun med förskollärare 1 blev helt riktad. Vi ville
göra ett riktat urval just för att vara säker på att vi skulle få svar på våra frågeställningar.

Genomförande
Vi kontaktade först specialpedagogerna för information om vilka förskollärare som kunde
vara lämpliga att intervjua till vår studie. Vi kontaktade sedan förskollärare 1 via telefon och
förskollärare 2 genom ett besök på arbetsplatsen då vi bokade tid för intervjuerna. Som
Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) beskriver kan det vara svårt att boka tid för intervjuer
då det är svårt att säga exakt hur lång tid de kommer att ta. Vi uppgav därför att intervjun
skulle ta cirka en halvtimme. Därefter skickade vi frågorna till dem så att de kunde förbereda
sig. Intervjuerna genomförde vi sedan var för sig, vi spelade in dem och fick även med oss de
skriftliga svaren som förskollärarna hade förberett innan. Direkt efter intervjuerna satte vi oss
ner tillsammans via Skype och gick igenom det datamaterial som samlats in. Varje fråga
bearbetades för sig och vi antecknade det vi ansåg gav svar på våra frågeställningar. Därefter
gick vi igenom de anteckningar vi gjort för att sedan sammanställa svaren i kategorier. De
citat vi använt i resultatet är ordagrant transkriberade från ljudinspelningarna av intervjuerna.

Bearbetning, tolkning och analys
När vi analyserade det datamaterial vi samlat in utgick vi från Rennstam och Wästerfors
(2015) tre grundläggande arbetssätt som är att sortera, reducera och argumentera. Utifrån den
inspelade intervjun gjordes i första bearbetningen en sortering av de olika svaren vi fått ta del
av. Att sortera innebär enligt författarna att dela upp och skapa en överblick av det insamlade
datamaterialet. Vi valde att plocka ut relevanta begrepp och meningar genom att vi lyssnade
på inspelningen och pausade efter svaret till varje fråga. Det som framkom i intervjuerna och
hade koppling till vår studie sorterade vi sedan in i tio olika kategorier.
I den andra bearbetningen reducerade vi kategorierna och de punkter varje kategori innehöll.
Genom att reducera menar Rennstam och Wästerfors (2015) att man väljer ut det som är mest
relevant för studien och resterande väljs bort eftersom allt inte går att redovisa. Vi tog bort
några kategorier och sammanställde det vi ansåg var mest relevant till ett mindre antal
kategorier genom att utgå från analysfrågor. De analysfrågor vi utgick ifrån var:
•
•
•
•
•
•
•

Hur ser förskolläraren på sitt förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd?
Hur ser förskolläraren på sitt förhållningssätt till barn som inte är i behov av särskilt
stöd?
Hur ser förskolläraren på sitt förhållningssätt till vårdnadshavare?
Hur ser förskolläraren på sitt samarbete med kollegor?
Hur ser förskolläraren på sitt samarbete med andra professioner?
Vad ser förskolläraren som viktiga aspekter i planeringen av verksamhetens
utformning och miljö?
Vad ser förskolläraren som viktiga aspekter i planeringen av aktiviteter?
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De kvarstående kategorierna blev förhållningssätt, samverkan, organisation, metoder och
reflektion. I den tredje bearbetningen argumenterar vi för det resultat vi kommit fram till med
citat och referenser. Rennstam och Wästerfors (2015) tar upp att det handlar om att starta en
dialog med det som tidigare forskare och teoretiker säger samt att försöka bidra till den
befintliga forskningen. Ambitionen att arbetet ska bidra till den befintliga forskningen menar
författarna är viktig, om ambitionen inte finns kan arbetet inte ses som akademiskt. Resultatet
ska därför inte enbart redovisas utan det ska argumenteras för och ges styrka med citat.

Forskningsetiska principer
Människor som ingår i studier får inte på något sätt fara illa på grund av sin medverkan. Det
finns därför fyra huvudkrav på forskningen för att försöka förhindra detta. Vetenskapsrådet
(2002) tar upp dessa fyra huvudkrav som är informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren
informerar de eventuella deltagarna om syftet med studien och samtyckeskravet innebär att
deltagarna själv bestämmer över sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002).
Konfidentialitetskravet innebär att all information om deltagarna ska vara oåtkomlig för
obehöriga och nyttjandekravet innebär att data som samlas in från deltagarna endast får
användas till just den studien och inte till något annat (Vetenskapsrådet, 2002).
Vi informerade specialpedagoger och förskollärare om studiens syfte och förklarade att de
själva bestämmer om de vill vara med och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande.
Vilka som deltagit och vem som sagt vad är konfidentiellt. Vetenskapsrådet (2002) beskriver
att all data ska förvaras på ett sätt som är betryggande för alla berörda parter. Vi har förvarat
allt datamaterial oåtkomligt för obehöriga.

Trovärdighet
För att en kvalitativ intervju ska vara trovärdig beskriver Eriksson-Zetterqvist och Ahrne
(2015) att valet av de intervjuade måste kunna redogöras. Detta har vi gjort och sedan
motiverat vårt val med hjälp av referenser. Bryman (2011) tar upp att det finns tvivel om
huruvida kriterierna reliabilitet och validitet ska användas till kvalitativa studier då det inte
går att garantera att samma tillvägagångssätt leder till samma resultat. För att få exakt samma
resultat som vi måste de som gör studien intervjua samma förskollärare. Detta eftersom vi
med vår studie vill bidra med kunskap om vad förskollärare anser vara viktiga aspekter i
arbetet med barn i behov av särskilt stöd och alla förskollärare kan tycka olika. De svar
förskollärarna gav kunde vi koppla samman med tidigare forskning vilket ger en trovärdighet
till vårt resultat. De två förskollärare vi intervjuade gav liknande svar på många av frågorna
fastän frågorna var öppna för tolkningar och egna åsikter. Det kan finnas många olika
beskrivningar av samma sak och det förklarar Bryman är anledningen till att begreppen
validitet och reliabilitet inte kan ses som passande i en kvalitativ studie. Eftersom de svar vi
fick liknade varandra trots att förskollärarna inte arbetar tillsammans, ser vi det som att
studien är trovärdig. Förskollärare som aktivt arbetar med specialpedagogik ser arbetssättet
som något positivt och deras åsikter är liknande gällande vad som är viktiga aspekter i ett
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specialpedagogiskt arbete. Genom att använda samma tillvägagångssätt i en annan studie tror
vi därför resultatet av den studien skulle kunna likna denna studies resultat.
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Resultat
Vi har valt att dela upp resultatet i kategorier som vi själva skapat utifrån det datamaterial vi
samlat in. I ett försök att göra resultatet tydligt har vi under frågeställningarna rubricerat
kategorierna som vi anser svarar på dem.

Förskollärarnas syn på barn i behov av särskilt stöd
Som tidigare nämnts har barn i behov av särskilt stöd setts som problembärare vilket
fortfarande är fallet i vissa situationer. Förskollärarna som deltagit i studien belyser vikten av
att inte se barnen som problembärare och att det kan vara viktigt att påminna sig själv och
kollegorna om detta med jämna mellanrum. Som förskollärare är det viktigt att vara
uppmärksam och försöka hitta orsaker till situationer som kan vara jobbiga. Ett exempel som
förskollärare 1 gav på en situation som lätt blir stressad är samlingen:
Som alltid är det viktigt och som man kan känna, att i en stressad situation är det lätt att allting
blir “men gud nu skriker den igen eller oj nu gör den det här…” att hela tiden försöka påminna
sig att det inte är barnet som är problemet. Alltså den är i… och att vrida och vända på saker för
att skapa förutsättningar. Till exempel hur kan vi trolla med samlingen så att.. den passar inte
det här barnet, den passar alla andra barn men hur kan vi vända på det så att det här barnet
också kan vara med. Men i en stressad situation så är det en utmaning. (Förskollärare 1)

Enligt båda förskollärarna är det viktigt att vara snabbtänkt och flexibel i sitt handlande, samt
att ha en vilja att förändra. Det gäller att identifiera de problemområden som uppstår för att
kunna förändra och anpassa efter barnen på förskolan. Det är även viktigt att få till fungerande
metoder och rutiner som alla i arbetslaget kan och ska följa. Att ha en samsyn i arbetslaget
menar förskollärare 1 underlättar arbetet. Ett barn i behov av särskilt stöd är enligt
förskollärarna som vilket barn som helst i barngruppen förutom att vissa hjälpmedel kan
behövas och det kan krävas mer tid och tydlighet.

Förskollärarnas tolkning av delaktighet och inkludering
För att kunna skapa en inkluderande förskola för alla barn krävs kunskap om vad det
egentligen innebär. I intervjuerna ställdes begreppen delaktighet och inkludering bredvid
varandra och vi bad förskollärarna definiera dem, vilket var svårt. Förskollärare 1 förklarar
sin tolkning av de två begreppen som att genom att fysiskt vara med i rummet är barnen
delaktiga och då de är aktiva i det som sker är de inkluderade. Förskollärare 2 tolkar de två
begreppen tvärtom. Hen ser delaktighet som att barnen är aktiva i det som sker och har
möjlighet att påverka och inkludering som att de är fysiskt närvarande. Hen säger att alla barn
kan inkluderas men det innebär inte att de är delaktiga.

Frågeställning 1
Hur tänker förskolläraren om sitt förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd i jämförelse
till barn som inte är i behov av särskilt stöd?
Förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd
Förskollärarna i studien menar att de skillnader som kan finnas i förhållningssättet till barn i
behov av särskilt stöd i jämförelse med barn som inte är i behov av särskilt stöd är att det
krävs mer tydlighet, struktur och framförallt tid. Det krävs tålamod och flexibilitet för att
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försöka se möjligheter istället för hinder och samtidigt måste förskolläraren vara medveten
om sitt förhållningssätt och alltid ha ett syfte med det hen gör. Barnen ska mötas utifrån sina
egna förutsättningar och förskolläraren måste ha en vilja att försöka förstå barnen och utgå
från barns perspektiv. Detta för att få möjlighet till en inblick i hur barnen tänker och sedan
utgå från det barnet ger uttryck för. För att som förskollärare kunna skapa bästa möjliga
förutsättningar för barnen att trivas och utvecklas på förskolan krävs alltid en god relation till
vårdnadshavarna. Förskollärarna i studien menar att det i arbetet med barn i behov av särskilt
stöd är än viktigare med goda relationer då det blir ett mer omfattande samarbete som
innehåller fler möten, delgivning av kunskap och metoder samt samarbeten med andra
professioner. De påpekar även att det är viktigt med en samsyn i arbetslaget och att det krävs
ett medvetet arbete gällande miljön, planering av verksamheten samt fördelning av tid och
resurser.
Samverkan
Förskollärare 2 anser att det är viktigt att som förskollärare utgå från ett undersökande
förhållningssätt. Med undersökande förhållningssätt menar hen att förskolläraren är extra
lyhörd och observant över vad barnen uttrycker, både verbalt och med kroppsspråk, för att få
syn på vilka svårigheter som skapar hinder för barnet. Förskollärare 1 framhåller att de i mötet
med barn alltid utgår från individen och dess behov. Att ett barn är i behov av särskilt stöd i
vissa situationer är något som förskollärare 1 menar kan uppmärksammas först när barnet
börjar på förskolan och får möta många nya situationer. Kontakten med vårdnadshavarna är
då väldigt viktig menar förskollärare 1, just för att det som vårdnadshavare kan vara jobbigt
att höra att ens barn har svårigheter med vissa saker. Som förskollärare är det då viktigt att
även lyfta det positiva med barnet. “Jätteviktigt att se det fina i alla barn, alla barn är
fantastiska. Ge föräldrarna det, säger man en negativ sak ska man spä på med fem bra.“
(Förskollärare 1). När barnets svårigheter upptäcks kan det behövas stöd från andra
professioner såsom specialpedagoger, habiliteringen och andra. Båda förskollärarna påpekar
hur viktigt det är att ta hjälp när ens egna resurser inte räcker till. Detta för att få stöd och mer
kunskap både när det gäller kontakten med vårdnadshavarna och hur förskollärarna kan gå
vidare för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barnet. Förskollärare 1 ger ett
exempel på när vårdnadshavarna inte ser problemet och att det då blir jättejobbigt och kan
vara viktigt att inte vara ensam förskollärare på mötet.
Specialpedagogen fick sitta med för det är ju ändå hon som bär på den största kunskapen. Vi
kan våran del men det är ju ändå hon som.. Hon är ju specialutbildad och då tycker jag det
känns tryggt att ha den människan med. (Förskollärare 1)

Förskollärare 1 påpekar även hur viktigt det är att när förskollärare berättar om ett problem
för vårdnadshavarna, måste de även berätta hur de planerar att försöka åtgärda problemet.
Båda förskollärarna framhåller hur viktigt det är att arbetslaget utgår från samma
förhållningssätt när det kommer till mötet med barn i behov av särskilt stöd. Att alla ser
barnet som en kompetent individ som kan behöva mer eller mindre stöd vid olika tillfällen.
Förskollärare 2 nämner att när förskollärares förhållningssätt skiftar och kan bli till ett hinder
för ett barn är det viktigt att som kollega stoppa det och hitta lösningar för den berörda
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kollegan. Vidare påpekar hen att alla som är på förskolan, oavsett om du är förskollärare, barn
eller barn i behov av särskilt stöd, ska känna att de är en del i gemenskapen och att alla är lika
mycket värda. Förskollärare 2 tar upp om vikten av att vara tydlig och envis i kommunikation
med barn som har svårt med den språkliga biten. Med det menar hen att ibland kan det vara
lätt att ge upp när barnen inte visar intresse för att samtala. Detta blir en omedveten
exkludering i tron att barnen inte förstår. Här är det ännu viktigare att som förskollärare
kommunicera med barnen för att inkludera dem i förskolans verksamhet.
Organisation
Arbetet med barn i behov av särskilt stöd tar mer tid än arbetet med barn som inte är i behov
av särskilt stöd. Förskollärare 1 uttrycker sin önskan att i sitt arbete kunna ge lika mycket tid
till alla barn men att det sällan går och ofta resulterar i stress. Gällande inkluderingsarbetet i
förskolan säger förskollärare 1, “Det är ett av de mest stressade delarna av yrket. Att ha
kunskapen och veta hur man kan hjälpa barn men inte har tiden.” Vidare berättar hen att
arbetslaget under planeringen pratar om alla barn och gemensamt försöker komma fram till
strategier för att kunna fördela tid och resurser jämt mellan barnen. Förskollärare 2 tar upp om
handlingsplanen som en del i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Hen beskriver att
oftast upprättas en handlingsplan när barn har en mer omfattande problematik och där olika
hinder får negativa konsekvenser för det enskilda barnet. I handlingsplanen tas det
gemensamma förhållningssättet upp, eftersom det är en viktig aspekt i mötet med barn i
behov av särskilt stöd. Barn i behov av särskilt stöd behöver tydlighet och ett arbetslag som
med gemensamma metoder arbetar mot samma mål. Detta underlättar för barnet som i sin tur
slipper tolka varje förskollärares förhållningssätt. I handlingsplanen står även hur arbetet ska
utföras vid de tillfällen som skapar hinder för barnet, samt vem som är ansvarig för att
handlingsplanen följs av alla i arbetslaget. Handlingsplanen revideras med jämna mellanrum
och förändras utifrån barnets utveckling och behov.
Information är också något som förskollärarna tar upp. Att hela tiden informera barnen och
vårdnadshavarna om vad som sker och varför. Förskollärare 1 påpekar vikten av att hela tiden
kunna motivera sina val samt kunna reflektera över vilka förändringar som kan göras,
exempelvis ändra gruppstorleken för att underlätta för alla barn. Förskollärarna i studien är
eniga om att det genom indelningar i mindre grupper blir lättare att se alla barn och ge det
specifika stöd som barnen kan behöva. Ett exempel förskollärarna ger är att barnen är
indelade i grupper baserat på deras ålder men vissa barn kan vara i yngre eller äldre grupper
beroende på var i utvecklingen de befinner sig. Detta motiverar förskolläraren med att det på
så vis blir lättare att utmana barnen i deras proximala utvecklingszon.
Miljön är också viktig enligt förskollärare 1. Hen menar att miljön ska vara flexibel och utgå
från barns perspektiv. Det barnet visar intresse för ska de få möjlighet att möta på olika sätt
och det är förskollärarens uppgift att skapa dessa möjligheter. Förskollärare 1 ger ett exempel
då ett barn ville leka med bilar men på egen hand i lugn och ro. Baserat på detta skapade de
en till bilhörna i ett lugnare rum där barnet fick möjlighet att leka med bilarna utan större
distraktioner. På detta sätt var miljön flexibel och anpassningsbar, de såg möjligheter istället
för hinder.
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Frågeställning 2
Vilka aspekter tycker förskolläraren är viktiga att tänka på vid planeringen av aktiviteter där
alla barn ska inkluderas?
Arbetssätt
Förskollärarna påpekar många gånger hur viktigt det är att vara tydlig och ha rutiner och
strategier i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. De lyfter några olika metoder som kan
användas för att inkludera alla barn i verksamheten och två av dem är tecken och bilder.
Genom att introducera dessa hjälpmedel för hela barngruppen och inte enbart för det barn som
är i behov av stödet skapas en gemenskap och alternativa sätt för barnen att kommunicera
med varandra på. Förskollärarna påpekar hur viktigt det är att vara observant och
uppmärksamma de problem som kan uppstå för att kunna hitta lösningar. En stor del av
förskollärarens ansvar är att lösa olika hinder som kan uppstå för att verksamheten ska passa
alla individer. De förklarar även hur viktigt det är att uppmärksamma olikheter för att alla
barn ska kunna utveckla en förståelse för sina medmänniskor. Det kan handla om att vi lär på
olika sätt, ser olika ut och kan olika saker. Förskollärare 1 framhåller hur viktigt det är att vara
öppen och besvara barnens frågor eller att tillsammans söka kunskap som besvarar frågorna.
Vid planering av aktiviteter beskriver förskollärare 2 att ett sätt kan vara att börja enkelt och
successivt öka svårigheten på aktiviteten. Vidare nämner hon att innan en aktivitet kan det
vara bra att undersöka barnens förförståelse för att lättare kunna anpassa svårighetsgraden på
aktiviteten. Förskollärarna beskriver att de utifrån den aktuella barngruppen planerar
aktiviteten och försöker fördela förskollärarna för att alla barn ska kunna få det stöd som
behövs. Men även som tidigare nämnts dela in barngruppen i mindre grupper.
Reflektion
Förskollärare måste hela tiden reflektera över det som sker på förskolan och vad det kan bero
på för att kunna förändra det som är mindre bra och inte gynnar den barngrupp som är där.
Det är viktigt att kunna utgå från olika perspektiv för att få syn på hur andra tänker runt
barnet, det kan handla om att vara lyhörd inför kollegor och vårdnadshavare. Förskollärare 1
menar att reflektion är en stor del av arbetet att försöka se varje individs behov och anpassa
efter dem. Beroende på vilka situationer barnet bemöts i kan olika bilder av barnet uppstå. Det
är därför viktigt att ta del av varandras syn på barnet för att kunna skapa en gemensam bild
inom arbetslaget. Det är även viktigt att ta del av det som andra tycker fungerar bra runt
barnet för att anpassa verksamheten utifrån det. Båda förskollärarna berättar att de
tillsammans reflekterar i arbetslaget på arbetsplatsträffar men även spontant i verksamheten
då tillfällen ges och vid behov.
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Diskussion
Här diskuterar vi hur vi har genomfört studien, vårt val av teori och dess inverkan, vilka
nackdelar och fördelar vi upplevt med vårt val av metod samt det resultat vi fått. Vi diskuterar
med kopplingar till bakgrunden och våra egna tankar och avslutar med slutsatser vi dragit
kopplat till vår kommande profession samt ger exempel på fortsatt forskning.

Teoridiskussion
Vi valde att utgå från ett sociokulturellt perspektiv i denna studie just för att vi ser barnen som
kompetenta individer och anser att lärande och utveckling sker i samspel med andra. Vi
upplever själva att vi genom denna studie i samspel med förskollärarna vi intervjuat, har lärt
oss väldigt mycket som är viktigt inför vår kommande profession. Vi tycker att det är som
Säljö (2017) beskriver, att pedagogisk verksamhet ska baseras på det barnen ger uttryck för
och undervisningen ska utgå från barns proximala utvecklingszon. Författaren beskriver att
Vygotskij såg människan som konstant lärande i sociala sammanhang och det är något som vi
håller med om. Kommunikation är en viktig del i det sociala sammanhanget och i den ingår
olika sätt att kommunicera på, till exempel som tecken och bilder (Säljö, 2017).
Under arbetets gång har vi diskuterat vilka teorier vi ville använda oss av och kom till sist
fram till att det sociokulturella perspektivet passade oss och vår studie bäst. Ahlberg (2016)
ser många teorier som en verktygslåda och beroende på vilken teori som är utgångspunkt kan
olika saker synliggöras. Detta var något som vi diskuterade i början av studien då vi helst ville
få syn på så mycket som möjligt. Vi valde att fokusera på förhållningssätt, som inrymmer
kommunikation, samspel och interaktion, men även arbetet med barn i behov av särskilt stöd
där bland annat den proximala utvecklingszonen blir en utgångspunkt i planeringen av
undervisningen. Som Hundeide (2003) beskriver fokuserar man på det positiva med barnen
inom det sociokulturella perspektivet och även det är en anledning till att vi vill använda just
detta perspektiv i vår studie. Genom att begränsa fokus och utesluta vissa teorier har vi såklart
även gått miste om vissa saker som kunde varit intressanta att ha med. Till exempel kunde vi
även fokuserat mer på miljön och dess inverkan på barn i behov av särskilt stöd eller hur makt
utövas i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och vem som utövar den.

Metoddiskussion
Valet att göra intervjuer i vår studie är vi nöjda med eftersom de var väldigt intressanta och
givande. Vi fick ta del av många tankar, åsikter och erfarenheter från förskollärarna trots att vi
bara gjorde två intervjuer. Förskollärarna gav välformulerade svar på våra frågor och vi kunde
återkoppla många av svaren till litteraturen som vi har läst. Det som Backman, Gardelli,
Gardelli och Persson (2012) beskriver om att intervjuer ger mer utvecklade svar än vissa
andra metoder kan vi inte uttala oss om då vi endast gjort intervjuer, men vi håller med om att
vi fick väldigt utvecklade svar vilket vi sett som en fördel. Att endast göra två intervjuer är
inget vi sett som en nackdel eftersom informationen vi fick ta del av var tillräcklig för att
kunna sammanställa ett resultat vi kände oss nöjda med. Som Rennstam och Wästerfors
(2015) nämner är det inte mängden data som är viktig i en kvalitativ studie, utan det är
innebörden. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) påpekar att intervjuer har brister och
förklarar en brist som att det inte finns bevis på att det som intervjupersonen berättar stämmer.
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De förklarar att intervjuer är en metod som helst ska kompletteras med andra metoder, till
exempel observationer, för att på så sätt kunna se om det som intervjupersonen säger är det
som hen faktiskt gör. Vi har inte haft möjlighet att komplettera med observationer i denna
studie och kan inte uttala oss om det förskollärarna säger är detsamma som de gör. Däremot
var vårt syfte att bidra med kunskap om vad förskollärare anser vara viktiga aspekter i arbetet
med barn i behov av särskilt stöd och det har vi gjort. Vi anser att resultatet är trovärdigt då vi
kunde se tydliga kopplingar mellan förskollärarnas svar och tidigare forskning. Vi tror även
att samma tillvägagångssätt i en annan studie skulle ge liknande resultat då förskollärarna ser
det specialpedagogiska arbetssättet som något positivt. Det vi kan se utifrån resultatet av
intervjuerna är att förskollärarna delar samma syn på barn i behov av särskilt stöd, men
arbetssätt och metoder skiljer sig åt.
Förskollärare 1 bad om att få intervjufrågorna innan intervjun för att kunna förbereda sig och
det hade vi ingenting emot. Vi skickade då även frågorna till förskollärare 2 för att de båda
skulle ha samma möjligheter till förberedelse. Förskollärarna hade kort besvarat frågorna
skriftligt till intervjun vilket fungerade som ett manus för dem. De skriftliga svaren fick vi
med oss efter intervjun och även ljudinspelningarna som gjordes. Vi ser ljudinspelningarna
som en stor fördel just för att förskollärarna gav mer utvecklade svar muntligt än de gjort
skriftligt och på så sätt fick vi in mycket mer datamaterial. Tack vare inspelningarna fick vi
även ta del av varandras intervjuer på bättre sätt än vid endast återberättande. När vi i
resultatet ville citera förskollärarna gjorde vi det från inspelningarna. Detta eftersom det
skriftliga var kortfattat och vissa meningar som vi ville citera stod inte med utan uttalades
endast muntligt i inspelningarna. Vi lyssnade på inspelningarna flera gånger och skrev
eftersom ordagrant ner vad de sa. Transkriberingen tog därför en del tid men det var inget vi
såg som en nackdel utan vi var glada för att ha fått så utvecklade svar. En nackdel med att vi
gjorde intervjuer var att avståndet mellan oss gjorde att vi inte kunde delta på båda
intervjuerna utan vi gjorde dem var för sig. Skulle vi valt någon annan metod för att samla in
data, som till exempel enkäter, tror vi ingen av oss skulle behöva känna att vi missat något
vilket vi till viss del kan känna nu även om vi fått ta del av all data. Vi tror att om vi båda
deltagit vid båda intervjuerna kunde vi fått ut ännu mer då olika saker som tas upp väcker
olika tankar och frågor hos oss. En risk med intervjuer är att vi som intervjuare påverkar hur
den vi intervjuar svarar (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). Författarna påpekar att
intervjuaren ska vara neutral, vilket vi anser att vi varit genom att inte ifrågasätta svaren vi
fick under intervjun. Vi kunde ställa följdfrågor till svaren men vi ifrågasatte inte varför
förskolläraren tyckte på ett visst sätt. Skulle vi få chansen att göra en liknande studie igen,
hade vi utgått från samma metod men gärna gjort fler intervjuer och även observationer för att
se om det förskollärarna säger är detsamma som de gör.
När vi skulle göra urvalet av intervjupersoner ville vi vara säkra på att dessa personer
arbetade med specialpedagogik just för att kunna få utvecklade och för vår studie så relevanta
svar som möjligt. Ett snöbollsurval som Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) beskriver
kändes då som ett bra val för oss. Vi kontaktade specialpedagogerna just av den anledningen
men det gick inte riktigt som vi tänkt oss. Av specialpedagog 1 fick vi den information vi var
ute efter och kunde kontakta förskolläraren hen hänvisade oss till. Specialpedagog 2 hade vi
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svårt att få kontakt med och vi funderade på att eventuellt kontakta förskollärare som vi visste
arbetade med specialpedagogik, vilket vi avstod ifrån. Anledningen till att vi avstod var att
när vi känner intervjupersonen kan vi ha vetskap gällande de saker hen tar upp och vilka
människor det berör. Det skulle även vara svårare för oss att vara neutrala i intervjun, vilket
Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar är viktigt att vara. När vi till sist fick svar från
specialpedagog 2 fick vi veta att hen inte kunde lämna ut sådan information på grund av
sekretess. Det som hen kunde informera oss om var att alla förskolor i det området har arbetat
med specialpedagogik på något sätt under de senaste 15 åren. Vi valde då att ta kontakt med
en förskollärare på en närliggande förskola och fick intervjua hen. Vi anser att snöbollsurvalet
fungerade rätt bra för oss ändå eftersom vi fick veta att alla förskolor på något sätt arbetade
med specialpedagogik i ena området. Vi tycker att båda intervjuerna var lyckade och vi är
nöjda med det resultat vi lyckats sammanställa. En risk med snöbollsurvalet menar ErikssonZetterqvist och Ahrne (2015) är att de personer som hänvisas till för intervjuerna är
människor som kan ge en positiv syn på ämnet och som kan ha kontakt med varandra. Detta
menar författarna kan resultera i att intervjupersonerna har liknande erfarenheter och
synpunkter och att det datamaterial som samlas in på så sätt inte blir mångsidig. Denna risk
undvek vi genom att utföra intervjuerna i olika kommuner. Specialpedagogerna och
förskollärarna som medverkat i studien har där av ingen koppling till varandra.
Analysmetodens tre delar som Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver, anser vi har hjälpt
oss i bearbetningen av datamaterialet vi samlat in. Vi har sett det som en fördel genom att vi
kunnat bearbeta datamaterialet i olika steg där vi sorterat in i kategorier och sedan reducerat
dem för att lättare kunna formulera ett resultat. Ett resultat som vi sedan kunnat argumentera
för och styrka med citat från intervjuerna. När det kommer till insamlad data anser författarna
att det är viktigt att reducera den, eftersom all data inte kan och ska redovisas. När vi
bearbetade vårt material och reducerade kategorierna fanns en risk att förlora viktig
information som haft betydelse för vår studie. Vi valde att sätta ihop kategorier som på något
sätt visat på kopplingar till varandra för att få mindre mängd data att redovisa. Vi har inte
upplevt att vi förlorat något viktigt utan vi har fått med det som vi tyckte var relevant för vår
studie.
De forskningsetiska principerna har vi förhållit oss till genom att informera både
specialpedagoger och förskollärare om vad vi ville göra, vad syftet var och vad vi önskade få
information om. Vi har accepterat när de sagt nej och vi har förvarat allt datamaterial som vi
har samlat in oåtkomligt för andra i enlighet med det som Vetenskapsrådet (2002) skriver.

Resultatdiskussion
I resultatdiskussionen kommer vi att diskutera det resultat vi kommit fram till i relation till
litteraturen vi läst. Studiens syfte var att bidra med kunskap om vad förskollärare anser vara
viktigt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och nedan kommer vi diskutera det resultat
vi fått till frågeställningarna som besvarar studiens syfte.
Förskollärares reflektion över sitt förhållningssätt
När det kommer till arbetet med barn i behov av särskilt stöd så ser Lutz (2013) förskollärares
förhållningssätt som viktigare än olika metoder att tillämpa. Förskollärarna i studien ser ingen
24

skillnad i sitt förhållningssätt till barn som är och inte är i behov av särskilt stöd förutom att
de barn som är i behov av särskilt stöd kräver mer tid, tydlighet och struktur. Detta är något
som vi ställer oss kritiska till, att förskollärare har samma förhållningssätt till alla barn oavsett
behov. Förskollärare ska alltid ha ett etiskt försvarbart förhållningssätt till alla barn men
samtidigt anpassa förhållningssättet efter barnens förutsättningar (Bruce et al., 2016). Utifrån
detta ställer vi oss frågan, om inte förhållningssättet förändras i mötet med olika individer?
Skolinspektionen (2017) belyser att förskollärares förhållningssätt och förmåga att anpassa
verksamheten efter barnen är avgörande och påverkar vilka barn som är i behov av särskilt
stöd. Detta får oss att fundera över det som förskollärarna tog upp gällande skillnader i
förhållningssättet. De menar att den enda skillnaden i förhållningssättet är att barn som är i
behov av särskilt stöd kräver mer tid, tydlighet och struktur. Om förskollärarna var tydliga
och strukturerade i allt de gör, skulle det då som Skolinspektionen (2017) menar, minska
antalet barn som är i behov av särskilt stöd? Både förskollärarna i studien och Sandberg och
Norling (2014) belyser att det ofta är förskollärarna som uppmärksammar om ett barn är i
behov av särskilt stöd. Påverkansfaktorer kan då vara förskollärarnas egna svårigheter,
kompetensnivå, värderingar och attityder (Sandberg & Norling, 2014). Skolinspektionen
(2017) framhåller att oftast är det något i miljön eller i mötet med andra som skapar behov av
särskilt stöd. Att en förskollärare anser att ett barn är i behov av särskilt stöd behöver på så
sätt inte alltid stämma för det kan vara förskollärarens förhållningssätt som skapar svårigheter
för barnet. Ottosson (2014) påpekar att det är viktigt att reflektera över sitt eget
förhållningssätt för att bli medveten om hur vi påverkar andra. Vidare nämner både Lutz
(2013) och förskollärarna i studien, att genom ett medvetet och öppet förhållningssätt kan
förskolläraren få barnen att känna sig sedda och respekterade.
Något annat som förskollärarna i studien och Bruce et al. (2016) belyser som viktigt gällande
förhållningssättet i arbetet med barn i behov av särskilt stöd är att skapa ett bra samarbete,
både inom arbetslaget men även med vårdnadshavare och andra professioner som till exempel
specialpedagoger. När ett barn är i behov av särskilt stöd menar förskollärarna i studien att
samverkan med vårdnadshavarna blir ännu viktigare. Ett gott samarbete med vårdnadshavarna
kan gynna barnens utveckling (Ottosson, 2014; Skolinspektionen, 2017; Skolverket, 2016;
Skolverket, 2018). Med en samsyn inom arbetslaget menar förskollärarna en gemensam syn
på barnen, förhållningssättet, vilka metoder och arbetssätt som ska tillämpas och vilka rutiner
som ska följas. Detta menar förskollärarna underlättar arbetet och om arbetslaget arbetar efter
samma riktlinjer blir det mindre diskussioner och konflikter. Ett samarbete med
specialpedagog menar förskollärare 1 underlättar både arbetet med barnet men även kontakten
med vårdnadshavarna då specialpedagogen har mer kompetens inom just specialpedagogik.
Björck-Åkesson (2014) påpekar att specialpedagogik är ett obligatoriskt uppdrag för
förskollärarna att genomföra i förskolan och det ska ske i samverkan med vårdnadshavare och
andra professioner, som till exempel specialpedagoger. Även vi ser samverkan med andra
professioner som något positivt just för att alla professioner har olika kunskaper och kan på så
sätt dela med sig av den.
Gällande organisationen så har den pedagogiska miljön en stor betydelse i skapandet av en
inkluderande förskola. Förskollärare 1 anser att det är viktigt att ha en flexibel och
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anpassningsbar miljö som kan formas utifrån barnens egna önskningar och utifrån det som
barnen ger uttryck för. Även Bruce et al. (2016) tar upp om hur viktigt det är att utgå från ett
barns perspektiv när det kommer till utformningen av miljön. Författaren menar att vi ska
väva in barnens intressen och behov. Förskollärare 1 berättade om ett exempel då de skapat en
extra bilhörna i ett mindre rum utifrån ett barns behov att leka ostört. Att utgå från barns
perspektiv och anpassa efter de behov som kan finnas i barngruppen menar förskollärare 1
inte alltid är så lätt. Hen förklarar att alla barn förtjänar lika mycket tid men att tiden inte
räcker till. I läroplanen (Skolverket, 2018) nämns att förskollärare särskilt ska
uppmärksamma barn som är i behov av stöd. Förskollärarna anser att barn i behov av särskilt
stöd kräver mer tid och uppmärksamhet från förskollärarna vilket resulterar i att barn som inte
är i behov av särskilt stöd får mindre tid. Detta är något som skapar frustration och stress hos
förskollärarna. Vi är eniga med förskollärare 1 här och anser att alla barn har rätt till lika
mycket tid och uppmärksamhet, både för att känna trygghet och för att utvecklas. Bruce et al.
(2016) tar upp att en miljö där barnen kan utvecklas och förskollärarna kan förhålla sig till
alla barns unika förutsättningar, kräver att förskollärarna har en specialpedagogisk kompetens.
Detta innebär att förskolläraren kan “läsa av, lyssna in och förhålla sig till” (Bruce et al.,
2016, s.18) varje barns förutsättningar. Detta ser vi som en del av förskollärares medvetna
förhållningssätt och som Lutz (2013) menar, handlar specialpedagogik inte bara om olika
metoder utan förskollärarnas förhållningssätt i mötet med barnen är det viktiga.
Viktiga aspekter i planeringen
Att det finns lite forskning gällande metoder i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i
Sverige är något som Sandberg och Norling (2014) tar upp. Detta menar författarna beror på
att förskollärarna saknar tid och utbildning då det kommer till att diskutera och dokumentera
metoderna de använder. Förskollärare 2 påpekar att det inte finns en metod som passar alla,
utan förskollärare måste ha tålamod och våga prova olika metoder tills de hittar den som
passar bäst för just det barnet. Detta är en skillnad som vi kan se jämfört med de studier som
gjorts i USA (Lutz, 2013). Enligt författaren har studier i USA fokuserat på just
funktionshinder och genom studien kunde förskollärare ta del av olika metoder som var
anpassade till de funktionshinder som studien riktade sig emot. Studierna blev på så sätt en
kunskapsbank. Vår studies resultat visar att det var viktigt för förskollärarna i vår studie att
hitta metoder och arbetssätt som passade verksamheten och skapa goda förutsättningar för
barnet. Internationellt framhålls Sverige som en förebild i arbetet att förena pedagogik och
omsorg (Björck-Åkesson, 2014). Kan detta bero på att i Sverige finns det inga färdiga
metoder att använda, utan förskollärarna observerar och anpassar utbildningen efter varje
barn? Eller är det för att i Sverige, som förskollärarna i studien berättar att de gör, inkluderas
hela barngruppen i det specialpedagogiska arbetssättet? Förskollärarna berättade att två
metoder de använder sig av är tecken och bilder. Dessa metoder introduceras till hela
barngruppen för att skapa en gemenskap och ge tillgång till olika sätt att kommunicera på,
men även för att förtydliga det verbala språket visuellt. Ottosson (2014) nämner att en
förskola för alla skapas genom att förskollärarna ser barnet i sin helhet och förskollärare 1
betonar att reflektion krävs för att kunna göra det.
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För att kunna planera och skapa en verksamhet för alla barn menar förskollärare 1 att
reflektion är viktigt. Hen menar att genom reflektion kan vi få syn på varje barns behov och
anpassa verksamheten efter dem. Förutom att reflektion är ett verktyg i arbetet med barnen är
det även något som kan användas för att som förskollärare skapa ett medvetet förhållningssätt
(Bruce et al., 2016). Reflektion är något förskollärare ska göra själva men även med andra, till
exempel kollegor (Alnervik & Alnervik, 2017). Genom att reflektera både enskilt och
gemensamt kan förskollärare få syn på sitt eget förhållningssätt till de barn och
vårdnadshavare som vistas på förskolan, men också vilket arbetssätt som fungerar bra eller
mindre bra (Bruce et al., 2016). Även förskollärarna i intervjun håller med om att reflektion
är viktigt i planeringen av den inkluderande verksamheten och ansvaret ligger hos rektorn att
skapa förutsättningar för förskollärarna att reflektera över den utbildning de ansvarar för, både
enskilt och kollegialt (Skolverket, 2018).

Tolkning av begreppen inkludering och delaktighet
I denna studie har vi tagit del av olika tolkningar av begreppen inkludering och delaktighet,
vilket vi tycker är intressant för som förskollärare 1 påpekar kan det kännas som en
självklarhet tills begreppen ska definieras och då är det inte så självklart längre. Vad innebär
då inkludering och delaktighet? Är inkludering som förskollärare 1 definierar det, att när
barnen är aktiva i det som sker så är de inkluderade eller är det som förskollärare 2 menar, att
när barnen är fysiskt närvarande så är de inkluderade? Medan Lutz (2013) förklarar
inkludering som att skapa en verksamhet anpassad efter alla barn förklarar
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1994/2006) inkludering som mer än att bara
placera barn i en grupp. Detta tolkar vi som att fysisk närvaro inte är tillräckligt för att barnen
ska vara inkluderade. Vi ser här en likhet mellan förklaringarna som Salamancadeklarationen
och förskollärare 1 ger, att barnen är inkluderade då de är aktiva i det som sker. Vi har
däremot tolkat begreppet inkludering på samma sätt som förskollärare 2, att barnen är
inkluderade då de är fysiskt närvarande.
Hur ska vi då tolka begreppet delaktighet? Är det som förskollärare 1 menar att när barnen är
fysiskt närvarande så är de delaktiga eller är det som förskollärare 2 anser att när barnen är
aktiva i det som sker så är de delaktiga? Luttropp (2011) förklarar delaktighet som ett positivt
begrepp som ger känslan av att höra till medan Björck-Åkesson (2014) menar att barn är
delaktiga då de är engagerade, aktiva och själva bestämmer över sin vardag. Vi ser här en
likhet mellan förskollärare 2 och Björck-Åkessons tolkning, att barnen är delaktiga då de är
aktiva och det stämmer även överens med vår tolkning av begreppet. I en förskola för alla
anser vi att barnen, enligt våra tolkningar av begreppen, absolut ska vara inkluderade och
alltid bli erbjudna att vara delaktiga.

Slutsatser och implikationer
Det resultat vi kommit fram till visar på hur viktig specialpedagogiken är och vad som enligt
förskollärarna som deltagit är viktigt att tänka på för en inkluderande förskola. Det som
diskuterats tycker vi är relevant i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Som Lutz (2013)
påpekar, är förhållningssättet en viktig del i arbetet och något som ständigt måste reflekteras
över och eventuellt förändras. Detta tycker vi är en klok reflektion som vi tar med oss in i vår
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framtida profession. Även vikten av samverkan med kollegor, vårdnadshavare och andra
professioner är något vi fått ännu större förståelse för. Tillsammans kan man reflektera över
sitt syn- och förhållningssätt till de barn vi möter i förskolan och skapa en samsyn. Även
metoder och dilemman som kan uppstå kan diskuteras och reflekteras över tillsammans. Att
det inte finns självklara metoder att använda i arbetet med barn i behov av särskilt stöd
behöver inte vara en nackdel. Det krävs mod att våga prova olika metoder för att hitta de som
passar just det barnet bäst. Vi har även fått en mer omfattande inblick i hur viktigt det är att
inom arbetslaget diskutera olika tolkningar av läroplanen och begrepp, som till exempel
delaktighet och inkludering. Detta för att försöka skapa en gemensam förståelse för de olika
begreppens innebörd. Det vi framför allt tar med oss är att det specialpedagogiska arbetet
aldrig tar slut och det är något som hela barngruppen gynnas av att vara inkluderade i. Vi
hoppas att specialpedagogik i framtiden kommer att vara något naturligt för alla förskollärare
och att de kan se att ett specialpedagogiskt arbetssätt är till hjälp. Vi hoppas även att
förskollärare som läser denna studie finner inspiration och får förståelse för hur viktigt det
specialpedagogiska uppdraget är för att skapa en inkluderande förskola, en förskola för alla.

Fortsatt forskning
Vi skulle gärna se att en liknande studie som denna gjordes men mer omfattande, exempelvis
med fler intervjuer och även observationer. Vi skulle även vilja få mer konkreta svar på
definitionen av delaktighet och inkludering eftersom vi i vårt resultat har kunnat se helt olika
tolkningar från förskollärarna som deltog i vår studie. Studier som baseras på barns perspektiv
är något vi tycker skulle vara intressant att ta del av då detta är något som Lutz (2013) menar
att det finns väldigt lite av.
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Bilagor
Nedan kan ni hitta informationen vi gav till förskollärarna och specialpedagogerna,
intervjufrågorna vi ställde samt tillgänglighetsmodellen vi använde oss av i skapandet av
intervjufrågorna.

Bilaga 1
Information till förskollärare 1
Hej!
Vi är två förskollärarstudenter som just nu skriver vårt examensarbete. Vi har fokus på barn i
behov av särskilt stöd och hur förskolor arbetar för att inkludera varje barn och skapa en
förskola för alla. Vi har intervjuat en specialpedagog och fått veta att ni arbetar med
specialpedagogik. Vi undrar om vi skulle kunna få komma och intervjua en förskollärare på er
förskola? Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och allt som sägs kommer att vara
konfidentiellt. Under intervjun kommer vi att anteckna men även spela in ljudet så att vi kan
gå tillbaka och lyssna. Vi är tacksamma för snabbt svar och om ni är intresserade vill vi gärna
boka in en tid så fort som möjligt. Är ni inte intresserade får ni gärna svara ändå och meddela
så vi vet att ni tagit del av detta mail.
Med Vänliga Hälsningar
Emelie Olofsson & Linda Hedman
Information till förskollärare 2
Hej!
Vi är två förskollärarstudenter som just nu skriver vårt examensarbete. Vi har fokus på barn i
behov av särskilt stöd och hur förskolor arbetar för att inkludera varje barn och skapa en
förskola för alla. Vi har varit i kontakt med en specialpedagog och frågat om hen kunde tipsa
oss om vilka avdelningar som arbetar med specialpedagogik. Specialpedagogen informerade
att alla förskolor arbetar med specialpedagogik sedan 15 år tillbaka. Eftersom hen inte kunde
lämna ut några uppgifter på grund av sekretess så undrar vi om du vill ställa upp på en
intervju om just specialpedagogik. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och allt som sägs
kommer att vara konfidentiellt. Under intervjun kommer vi att anteckna men även spela in
ljudet så att vi kan gå tillbaka och lyssna.
Emelie Olofsson & Linda Hedman

Bilaga 2
Intervjufrågor förskollärare
1. Hur tänker du kring ditt förhållningssätt i mötet med barn i behov av särskilt stöd?
2. Hur skiljer förhållningssättet sig i mötet med barn som inte är i behov av särskilt stöd?
3. På vilket sätt har du ett medvetet förhållningssätt?
4. Vad innebär det för dig att alla barn ska inkluderas i förskolan?
5. När du planerar aktiviteter där alla barn ska inkluderas, hur tänker du då? Ex. samling
eller lek.
6. Vad tycker du är det viktigaste att ha i åtanke vid planering av aktiviteter där alla ska
vara med?
7. Finns det något mer om inkludering du skulle kunna berätta för oss?
8. Hur definierar du begreppen delaktighet och inkludering?
9. Vilken läroplan arbetar ni utifrån? Lpfö 98/16 eller Lpfö 18

Bilaga 3
Information till specialpedagog
Hej!
Vi är två förskollärarstudenter som just nu skriver vårt examensarbete. Vi har fokus på barn i
behov av särskilt stöd och hur förskolor arbetar för att inkludera varje barn och skapa en
förskola för alla. Vi undrar om du skulle kunna ge oss information om vilka
förskoleavdelningar som arbetar med specialpedagogik för att vi ska kunna göra ett riktat
urval gällande våra intervjuer. I vårt arbete kommer allt som blir sagt att vara konfidentiellt.
Med Vänliga Hälsningar
Emelie Olofsson & Linda Hedman

Bilaga 4
Intervjufrågor specialpedagoger
1. Vilka förskoleavdelningar anser du arbetar med specialpedagogik och varför?
2. Vilken förskollärare på någon av dessa avdelningar skulle du rekommendera oss att
intervjua?

Bilaga 5
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