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Abstract 

The purpose of the present study is to investigate preschool teachers' percep-

tions about how they work with responding to children in need of special sup-

port as part of the preschool's inclusion work. The study further includes what 

resources are available in the preschool to make the best possible for children 

in need of special support. The study is based on which working methods pre-

schools use when including all children in preschool activities. The design of 

the environment is important for inclusion in the business. 

This study is based on a qualitative method with interviews as a way of gath-

ering data material about the inclusion of children, even those in need of spe-

cial support from legitimate-preschool teachers. It is based on interviews in 

five different communes to see differences and similarities between what re-

sources and working methods the preschools have available to work with in-

cluding all the children. 

The results indicate that it differs between the preschools for their resources 

and how they work with children in need of special support to include all chil-

dren in the activities. There are differences in what the informants think about 

what children in need of special support are and some point out that it can be 

whole families that need support. All informants also explain about the design 

of the environment and how important it is in their work of including all the 

children. What all five preschools have in common is that they have special 

pedagogue available for their preschool teachers. The views that the data ma-

terial is analyzed from are theories intersectional perspective and socio-cultural 

perspective. 
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka förskollärares uppfattningar 

om hur de arbetar med att bemöta barn i behov av särskilt stöd som en del av 

förskolans inkluderingsarbete. Studien innefattar vilka resurser som finns att 

tillgå i förskolan, för att göra bästa möjliga för barn i behov av särskilt stöd. 

Studien utgår från vilka arbetssätt som förskolor har gällande att inkludera alla 

barn i förskolans verksamhet. Miljöns utformning är betydelsefull för inklude-

ringen i verksamheten.  

Denna studie utgår från en kvalitativ metod, med intervjuer som samlar in da-

tamaterial om inkludering och barn i behov av särskilt stöd från legitimerade 

förskollärare. Studien utgår ifrån intervjuer i fem olika kommuner för att se 

skillnader och likheter mellan vilka resurser och arbetssätt som förskolorna har 

till förfogande i arbetet.  

I resultatet framkommer det skillnader mellan olika förskolor med vilka resur-

ser som finns att tillgå, hur pedagogerna arbetar med barn i behov av särskilt 

stöd och att inkludera alla barn i verksamheten. Det är skillnader på informan-

ternas beskrivningar om barn som är i behov av särskilt stöd och några påvisar 

att hela familjer som är i behov av stöd. Det alla fem förskolorna har gemen-

samt är att de har tillgång på specialpedagog. Alla informanter förklarade även 

kring miljöns utformning som är en viktig del i arbetet för en inkluderande 

verksamhet. Synsätten som datamaterialet analyseras ifrån är teorierna inter-

sektionellt perspektiv och sociokulturellt perspektiv. 
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1 INLEDNING   

I de flesta förskolor idag är det många barn i barngrupperna. På Skolverket 

(2018a) hemsida står det om barngrupper i förskolor minskar. Ändå är barn-

grupperna stora jämfört med riktlinjerna från Skolverket både för barn i åld-

rarna 1-3 år och 4-5 år. Stora barngrupper är ett problem i förskolorna på flera 

ställen i Sverige. Personalen i förskolan har ökat något gentemot antal barn per 

heltidstjänster. Förbättringen är från 5,2 barn till 5,1 barn per heltidstjänst. Jag 

anser att barnen har olika behov och vissa i behov av särskilt stöd. Grundläg-

gande är att barnen är inkluderade i verksamheten samt att förskolan är anpas-

sad efter alla barnens behov. Har förskollärarna möjlighet att stödja alla barn 

med resurserna som finns i verksamheten? Arnér (2009) beskriver att barnen 

hindras av att göra aktiviteter i förskolan som egentligen borde vara väl funge-

rande. Barnen hindras för att personaltätheten minskar, stora barngrupper och 

för små lokaler att vistas i jämfört med storleken på barngruppen.   

Utifrån mina erfarenheter från VFU (verksamhetsförlagtutbildning) och arbete 

i förskolan är jag intresserad av hur förskollärare inkluderar alla barnen i verk-

samheten. Jag har även intresserat mig för om barn i behov av särskilt stöd, får 

stödet som de behöver av pedagoger.  

I den statliga utredningen En hållbar lärarutbildning (SOU, 2008:109) fram-

kommer att barn i behov av särskilt stöd ska få stöd utifrån barnets förutsätt-

ningar. Detta kräver att pedagogerna har specialpedagogiskt kompetens för att 

kunna ge barnen stödet som barnet behöver utifrån behoven och förutsättningar 

som finns. Utifrån mina tidigare erfarenheter är min uppfattning att barnen inte 

alltid får stödet som de behöver. Därför avser jag i detta arbete undersöka om 

vilka förutsättningar som finns i förskolan för barn i behov av särskilt stöd. 

Nilholm (2012) skriver att varken texterna i läroplanen eller skollagen tar upp 

speciellt mycket angående hur arbetet kring barn med särskilda behov ska ut-

formas.  

Jag anser att barn i behov av särskilt stöd innefattar olika orsakar exempelvis 

vid skilsmässa hos vårdnadshavarna, funktionsnedsättning eller sociala svårig-

heter. Inkludering behöver inte betyda att hela barngruppen ska göra något till-

sammans men att alla barn får delta och göra något. I den statliga utredningen 

En hållbar lärarutbildning (SOU, 2008:109) kan detta relateras till begreppet 

”En skola för alla”. Med detta begrepp avses att alla barn inte måste få samma 

undervisning samtidigt utan snarare en individanpassad undervisning. Det 

finns barn som kan ha svårigheter med att få sina behov tillgodosedda i hel-

grupp. Vidare står det i den statliga utredningen En hållbar lärarutbildning 

(SOU, 2008:109) om skolan är en inkluderande skola kan somliga barn som är 

i behov av särskilt stöd riskera att missa stödet som de behöver. Ambitionen är 

att alla barn ska få samma undervisning.   
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Denna studie är relevant för att undersöka förskollärarens syn på inkludering 

samt stödet som finns för barnen i förskolan. Beträffande kunskap om inklu-

dering och barn i behov av särskilt stöd bedömer jag att förskollärarprofess-

ionen har nytta av detta för att reflektera och stärka sin profession. En av flera 

viktiga aspekter kan vara hur förskollärare stödjer barn vid till exempel skils-

mässa hos barnets vårdnadshavare. Ett sådant förhållningssätt har stöd i läro-

planen för förskolan (Skolverket, 2016) ”Förskollärare ska ansvara för att varje 

barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 

värde” (s. 8).  

1.1 Bakgrund 

Socialtjänstlagen reglerade förskolans verksamhet innan Skolverket tog vid 

som tillsynsmyndighet som idag styr förskolan. När socialtjänstlagen var i 

bruk, var detta en del av den dåvarande familjepolitiken och tillgodosåg beho-

vet av barnomsorg. Idag är förskolans huvuduppgift barnet och barnets rättig-

heter. Förskolans verksamhet styrs av skollagen och läroplanen för förskolan 

(SOU, 2008:109). 

1.1.1 Inkludering 

Inkludering handlar om hur vi skapar ett bättre samhälle och hur samhället ska 

se ut i framtiden. Utmärkande för inkludering inom skolverksamhet är att be-

kräfta alla barns olikheter samt att barnen får en utbildning som är anpassad 

efter barns egna förutsättningar. ”Inkludering förstås som ett sätt att införliva 

elever med olika slag av svårigheter i den ordinarie pedagogiska verksam-

heten” (Persson & Persson, 2012, s. 25). Forskning visar även på vilka förvänt-

ningar och attityder pedagoger har, dessa har betydelse för om barn inkluderas 

eller exkluderas (Jensen, 2017). Persson (2013) förklarar inkludering som  

Ett begrepp som myntades i USA under slutet av 1980-talet och som innebär 

att krav ställs på skolan, utbildningsväsendet och samhället i stort att ständigt 

aktivt anpassa verksamheten så att alla elever får möjlighet att känna gemen-

skap, delaktighet och meningsfullhet i skolan och så att ingen exkluderas ur 

det gemensamma och gemensamhetsskapande. (Persson, 2013, s. 9)  

Inkludering innebär att miljön anpassas till individernas förutsättningar (Lutz, 

2013). Barnen ska inte anpassa sig till en verksamhet som inte är anpassad efter 

dem. Förskolan ska vara lämplig verksamhet för alla barn (Nilholm, 2012). 

I en barngrupp i förskolan har barnen skapat en barnkultur tillsammans. När 

ett nytt barn tillkommer behöver detta barn förstå den rådande barnkulturen 

samt tillvägagångssättet för att få vara med i leken. Barn får vara med i lek-

grupper är inget som är givet vilket exkluderar barn från varandra. Detta gör 

att barnet får leka själv och får själv försöka ta sig in i den sociala ordningen i 
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barngruppen. Begreppen inkludering och social delaktighet har likande bety-

delse (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).   

Men genom att tänka i termer av omvänd inkludering vänder vi på inklude-

ringsbegreppet och inkluderar istället elever utan särskilda behov. Vi ser då 

inte inkludering som något vi måste genomföra för enstaka elever med dia-

gnos, utan som insatser vi erbjuder alla våra elever. (Jensen, 2017, s. 312) 

Anpassningarna som sker för barn med funktionsnedsättningar i verksamheten 

underlättar för alla barn och blir en positiv effekt för hela verksamheten. Om 

verksamheten tänker på en omvänd inkludering kan det gynna alla samt att 

pedagogerna upptäcker fler barn som befinner sig i gråzonen (Jensen, 2017).   

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver ”Förskolan är enligt läroplanen 

inkluderande, vilket betyder att barn med och utan funktionsnedsättning har 

tillträde till verksamheten i form av omsorg, fostran, lärande och lek” (s. 132). 

I förskolan anordnas aktiviteter för barnen som de förväntas närvara på samti-

digt som barn med funktionsnedsättningar ofta blir exkluderade från barngrup-

pen. Persson och Persson (2012) beskriver att i styrdokumenten som skollagen 

och läroplanen står inte ordet inkludering med.  

1.1.2 Barn i behov av särskilt stöd 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. 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, 2017, s. 21) 

Vidare står det i Allmänna råd (Skolverket, 2017) att arbetslaget och förskole-

chefen regelbundet analyserar hur verksamheten utformas för att ge alla barn 

stödet och utmaningar som de själva behöver. Många barn som går på försko-

lan har någon gång under tiden i förskolan svårigheter och behöver någon form 

av extra stöd i verksamheten. Det kan vara under en kort period eller en längre 

period. ”Andra barn behöver stöd kontinuerligt under hela förskoletiden på 

grund av sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter 

att tillgodogöra sig verksamheten av andra orsaker” (Skolverket, 2017, s. 22). 

Inom den ordinarie undervisningen kan det förekomma mindre stödinsatser av 

lärare eller skolpersonal. Detta stöd kallas extra anpassningar och innebär inget 

formellt beslut fattas om att barnet behöver stödinsatser. Pedagogen tar beslut 

om extra anpassningar. Krävs det ytterligare åtgärder är det rektorn som utre-

der behovet om särskilt stöd. Särskilt stöd innebär att barnet får stöd under en 

längre tid i jämförelse med extra anpassningar. Extra anpassningar kan vara att 

barnet får tydligare instruktioner på vad som ska göras medan särskilt stöd kan 

innebära regelbundet stöd av specialpedagogiska insatser (Skolverket, 2018b).  

I dag benämns begreppet barn i behov av särskilt stöd men under 1980-talet 

var begreppet barn som behöver särskilt stöd. Under 1990-talet var begreppet 
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barn med svårigheter i barnomsorgen. Tidigare ansågs att miljön i förskolan 

kunde vara orsaken till barns svårigheter. När begreppet övergick till barn i 

behov av särskilt stöd ”var utgångspunkten att alla barn har samma grundläg-

gande behov men att vissa barn är i behov av särskilt stöd för att få sina behov 

tillgodosedda” (Sandberg & Norling, 2009, s. 39).   

Begreppet barn i behov av särskilt stöd innebär att vuxna definierat begreppet 

och anser att dessa barn är ett problem i verksamheten. Pedagoger gör bedöm-

ningar på barnens kunskapsförmåga för att få fram passande material till olika 

lärandesituationer (Lutz, 2013). Med begreppet barn i behov av särskilt stöd 

minskar trycket på barnet och vikten ligger istället på miljöns utformning som 

ska vara inkluderande för alla barn. Vilka barn förskollärare anser är i behov 

av särskilt stöd finns inga särskilda kriterier att utgå ifrån. Förskollärarnas 

kompetens utgör vilka barn som behöver särskilt stöd (Sandberg & Norling, 

2009).  

FN:s konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen handlar om 

barns rättigheter i världen. Inledande artiklarna i Barnkonventionen innebär att 

alla individer under 18 år är barn och att barnets bästa ska komma i första hand. 

Inget barn får diskrimineras och alla barn har samma rättigheter. Artikel 23 

handlar om att barn med särskilt behov har rätt till stöd för att kunna vara aktiva 

i samhället och gynnar barns självförtroende. Artikeln innebär även att barnen 

bland annat ska få utvecklas, skapa förutsättningar för framtida arbetslivet, ut-

bildning och habilitering oavsett vårdnadshavarnas ekonomiska situation (Uni-

cef, 2018).  

Barn som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling är alltid en situations-

bundet. Vad och när barnet har behov av särskilt stöd påverkas av mötet mellan 

barnet, personalen samt miljön i förskolan. Vilket exempelvis innebär att barn 

klarar sig bra i en miljö medan i en annan miljö behöver barnet stöd. Barn med 

stöd följer pedagogerna upp och utvärderas regelbundet i verksamheten för att 

säkra att stödet är lämpligt. Insatserna som är lämpliga för ett barn diskuteras 

alltid tillsammans med vårdnadshavare (Skolverket, 2017). 

I Skollagen (SFS 2010:800) står ”9§ Barn som av fysiska, psykiska eller andra 

skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella 

behov kräver” (s. 31). Om förskolans personal får reda på att ett barn är i behov 

av särskilt stöd genom egna misstankar, barnet eller barnets vårdnadshavare 

ska insatser sättas in i verksamheten för att barnet ska få stödet som behövs. 

Det är förskolechefen som ansvarar för barnets stöd samtidigt som barnets 

vårdnadshavare har potential att vara med och påverka insatserna i förskolan. 

Barn med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar ska snabbt erbjudas en 

förskoleplats enligt Skollagen. På Skolverkets (2018b) hemsida förklaras att 
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åtgärdsprogram inte utformas för barn i förskolan utan att det är förskolechefen 

som ansvarar för dokumentation om anpassningarna.  

1.1.3 Rätten för alla förskolebarn till en inkluderande och 

stödjande förskolemiljö och verksamhet 

I Allmänna råd som Skolverket (2017) publicerat som handlar om att barn ska 

ha rätt till att fritt yttra sig om frågor som rör dem själva. Förskolechefen och 

huvudmannen är ansvariga och fattar beslut om verksamheten. Faktorer som 

påverkar barnen är exempelvis personaltäthet, barngruppens storlek och socio-

ekonomiska förhållanden i familjerna. Vilken kunskapsutveckling barnet ut-

vecklar i förskolan påverkas av hur miljön är utformad. Förskolechefen måste 

föra dialoger med personalen på förskolan samt med barnens vårdnadshavare. 

Förskolechefer beslutar om hur resurserna ska fördelas inom förskolan. Skol-

lagen (SFS 2010:800) beskriver huvudmannens uppdrag: ”8§ Huvudmannen 

ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att 

barnen även i övrigt erbjuds en god miljö” (s. 31). 

Verksamheten ska vara skapad till en fysisk miljö som är anpassade till alla 

barns förutsättningar. Detta innebär att miljön anpassas till att inte bidrar med 

att barn får ett oönskat beteende på grund av miljöns utformning. Om miljön 

är anpassad efter barnens behov och förutsättningar blir miljön mer inklude-

rande och tillgänglig för alla. Specialpedagogen har ansvaret att tillsammans 

med pedagoger skapa goda lärandemiljöer (Jensen, 2017).  

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka förskollärares uppfattningar 

om hur de arbetar med att bemöta barn i behov av särskilt stöd som en del av 

förskolans inkluderingsarbete. 

1.3 Frågeställningar 

Mina frågeställningar i denna studie är följande: 

▪ Vilka förutsättningar upplever förskollärare att de har när de möter 

barn i verksamheten som har behov av särskilt stöd?  

▪ Hur organiserar och genomför förskollärare inkluderingsstrategier i 

verksamheten?  
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I detta kapitel beskrivit tidigare forskning utifrån tre olika vetenskapliga texter. 

2.1 Behövs specialpedagoger i förskolan?  

Renblad och Brodin (2014) skriver i forskningsartikel Behövs specialpedago-

ger i förskolan? om behovet av specialpedagoger i förskolan. I Sverige lever 

vi i ett välfärdssamhälle ändå visar rapporter att barn av olika skäl far illa. Rap-

porter visar att i förskolan mår 25 procent av barnen dåligt. Barn som mår då-

ligt lider av psykiskt, social eller emotionella svårigheter. Huvudvärk och 

magont kan barn som mår dåligt lida av flera gånger i veckan. Detta är något 

som pedagoger i förskolorna menade har förändrats de senaste decennierna, 

små barn mår sämre idag än tidigare. Vidare skriver Renblad och Brodin 

(2014) angående att det ständigt ökar med uttalssvårigheter och inget utvecklat 

ordförråd hos barnen. Både den fysiska och psykiska miljön påverkar barnets 

utveckling. Utveckling hos barnen påverkas av deras sociala omgivning som 

gör att barnen utvecklas ur sin egna genetiska förutsättningar samt den sociala 

kontext som barnet vistas i. Behov av mer resurser i förskolan för att alla barn 

ska få det stöd som de behöver och utvecklas på bästa möjliga sätt menar 

många pedagoger i förskolan.  

Studien utgår ifrån tre specialpedagoger som arbetar i samma kommun som är 

både i förskolor och skolor. Specialpedagogerna har fått svara på åtta frågor 

skriftligt. I kommunen som specialpedagogerna arbetar har 38 barn fått hand-

lingsplaner. Utöver barn med psykiska, sociala och emotionella svårigheter 

finns det barn med koncentrations- och språkliga svårigheter samt med fysiskt 

eller medicinskt handikapp (Renblad & Brodin, 2014).  

Specialpedagogerna förklarar att förskolorna arbetar utefter ett inkluderande 

arbetssätt. Enligt specialpedagogerna betyder inkluderande arbetssätt ”att det 

omfattar alla barn” (Renblad & Brodin, 2014, s. 389). Vidare skriver Renblad 

och Brodin (2014) när åtgärder sker i verksamheter är det inkluderande och 

gäller alla barn. Ibland sker åtgärder på andra sätt som ger potential till att alla 

barn kan vara delaktiga i vissa aktiviteter. Specialpedagogerna frågar sig om 

hur pedagogerna vet om, att barnet utvecklas på bästa möjliga sätt om, inte 

barnet själv fått en handlingsplan utifrån barnets förmågor. Specialpedagoger 

upplever att förskollärare är oroliga för att bedöma barn och håller sig borta 

från att ge svar på vårdnadshavares frågor om barnets utveckling. I fall inte 

personalen ser svårigheterna som ett barn i behov av särskilt stöd behöver på-

verkar det barnet negativt. Barnet får då inte stödet som den behöver utifrån 
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sina egna förutsättningar och behov som påverkar barnets utveckling. Hand-

lingsplanerna i förskolorna är inte sammanställda utifrån målen i läroplanen 

samt att handlingsplanerna inte är utvärderade. 

Om barn med behov av särskilt stöd får rätt stöd utefter barnets förutsättningar 

och behov får barnet större möjlighet att klara skolan. Ungefär var fjärde barn 

mår dåligt utifrån psykiska, sociala och emotionella problem. Vilket kan menas 

att många barn behöver särskilt stöd i förskolan men som inte har förfogande 

till stödet som barnet behöver utifrån sina förutsättningar och behov (Renblad 

& Brodin, 2014).  

Resultat av specialpedagogernas svar är bland annat att handlingsplaner har 

personalen på förskolan inte kommit igång med ordentligt. Personalen är tvek-

sam kring användandet av dator och att formulera handlingsplaner. En speci-

alpedagog anser att personalen observerar och för dialoger med varandra i ar-

betslaget, för att sedan ta ytterligare kontakt med specialpedagogen. Vårdnads-

havarna kontaktas också för att arbeta utefter ett passande arbetssätt i förskolan 

som passar barnet. När en handlingsplan är färdigskriven på förskolan får vård-

nadshavarna chansen att ändra och godkänna handlingsplanen. Denna hand-

lingsplan arbetar personalen med på förskolan som sedan följs upp vilket en 

specialpedagog menar inte fungerar. Enligt specialpedagogerna är det betydel-

sefullt att ha nära kontakt med vårdnadshavarna speciellt när handlingsplaner 

har skrivits för att följas upp och utvärderas. Dialogen med vårdnadshavarna 

ska inte ligga på problemen utan vilka möjligheter barnet har. Enligt en speci-

alpedagog är det många vårdnadshavare som upplever att situationen vid hämt-

ning och lämning är svår då vårdnadshavarna får höra på barnets beteende och 

brister (Renblad & Brodin, 2014).  

Enligt specialpedagogerna är det miljön och personalens förhållningssätt som 

behöver ändra på sig och inte barnen i sig för en inkluderande verksamhet. 

Personalen på förskolan behöver göra en plan för vad barn med särskilda behov 

behöver i olika aktiviteter i verksamheten. Förskolans miljö behöver vara ut-

manande ur olika perspektiv (Renblad & Brodin, 2014).  

Specialpedagogerna i Renblad och Brodins (2014) studie ”definierar barn i be-

hov av särskilt stöd som de barn som behöver mer stöd än kamraterna för att 

kunna vara delaktiga i förskolans aktiviteter” (s. 389). Vidare skriver Renblad 

och Brodin (2014) om barn som behöver ha mer tid och stöd från pedagoger 

för att klara av att vara i barngruppen. Stödet som pedagogerna ger är ofta uti-

från språkutveckling eller beteendestörningar även kan vara i samband. Svå-

righeterna eller ett funktionshinder kan ofta ge kamratkonflikter på förskolan 

och sociala problem hemma. Specialpedagogernas roll i förskolan är inom flera 

områden. Områden som specialpedagogerna har ansvar för är handledning och 

rådgivning för förskollärare, kontakt med vårdnadshavare samt vid arbetet med 
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handlingsplaner. Utifrån vårdnadshavares godkännande har även specialpeda-

gogerna kontakt med exempelvis barn- och ungdomshabiliteringens logope-

der, sjukgymnaster samt myndigheter. ”Specialpedagogerna i förskolan anser 

att de har ett särskilt ansvar för barn i behov av särskilt stöd” (Renblad & Bro-

din, 2014, s. 388). Utifrån detta kom Renblad och Brodin (2014) fram till att 

specialpedagoger behövs i förskolan och har en betydelsefull roll i förskolan.  

2.2 Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av ny-

anlända barn och familjer i den svenska förskolan 

Lunneblad (2013) skriver i sin forskningsartikel Tid till att bli svensk: En stu-

die av mottagandet av nyanlända barn och familjer i den svenska förskolan att 

forskningen genomfördes på två olika förskolor. Förskolorna har inriktat sig 

på mottagande av nyanlända och deras familjer. Där en av förskolorna har som 

målsättning att ge flyktingbarn och deras familjer ett extra stöd i början av de-

ras vistelsen i Sverige. Den andra förskolan innehåller två olika verksamheter. 

En verksamhet innefattar barn på förmiddagen och den andra verksamhet är 

tillsammans med barn och föräldrar på eftermiddagen.    

Metoder som Lunneblad (2013) använde var observationer, samtal och inter-

vjuer både enskilt och i grupp med personalen. Lunneblad (2013) dokumente-

rade erfarenheter hos personalen om att ta emot flyktingbarn och deras famil-

jer. Observationer ägde rum på dagliga aktiviteter samt rutiner i förskolans 

verksamhet som till exempel måltider, utevistelser samt vid lämning och hämt-

ning. Lunneblad (2013) gjorde undersökningen på två olika förskolor i olika 

perioder, under en vecka var forskaren på en förskola hel- och halvdagar. Nästa 

period var Lunneblad (2013) på besök var tredje vecka i förskolorna. Forskaren 

gjorde även två olika fokusgruppsintervjuer med förskollärare som i arbetet 

möter nyanlända. Därigenom få kunskap om hur personalen diskuterar med 

varandra om bemötandet av nyanlända.    

I analysen framkommer två olika inriktningar. Inriktningen som studien har i 

analysen är ”(1) hur nyanlända barn och familjer positioneras i förskollärarnas 

tal och aktiviteter på förskolan och (2) hur dessa praktiker kan förstås utifrån 

betydelse av kulturell och nationell identitet” (Lunneblad, 2013, s. 5). Vidare 

använder Lunneblad (2013) sociologiskt och narrativt perspektiv i analysen. 

Dessa perspektiv används för att begripa vems erfarenheter och kunskaper som 

framkommer, hur detta kommer till uttryck samt hur olika platser kopplas ihop 

med olika kunskaper och erfarenheter.    

Lunneblad (2013) diskuterar i slutsatsen är mottagande av nyanlända i försko-

lan vilket är en komplex fråga. Pedagogerna är tvetydliga angående hur de ska 
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hantera bemötandet av nyanlända och det finns flera perspektiv och utgångs-

punkter i intervjuerna. När ideologiska dilemman diskuteras är det vanligt att 

olika perspektiv används beroende på vad syftet i samtalet är. Studien ger ex-

empel på olika perspektiv när pedagogerna anstränger sig för att verksamhete-

ten ska anpassas utifrån barnens och familjens behov. Ett annat perspektiv är 

att pedagogerna syftar till att vårdnadshavarna ska rätta sig efter livet i Sverige 

och förskolans verksamhet. Lunneblad (2013) analyserar vidare om de rums-

liga dimension. I rumsliga dimension där påståenden om identiteter och lev-

nadssätt är förknippande med olika platser och vad som förknippas med denna 

plats. Resultat skriver Lunneblad (2013) är att förskolan är fylld av skilda dis-

kurser angående lärande och utveckling. Resultatet visade även om hur nyan-

lända föräldrar borde rätta sig efter det svenska samhället för att skaffa ett jobb. 

Detta visar på den svåra uppgiften att förbättra mottagandet av nyanlända utan 

att anta ett bristperspektiv. 

2.3 A case study of preschool teachers’ pedagogical 

behaviors and attitudes toward children with disabili-

ties 

Tamakloe (2018) skriver i sin artikel A case study of preschool teachers’ pe-

dagogical behaviors and attitudes toward children with disabilities om barn 

och inkludering i tre förskolor i Ghana utifrån en kvalitativ fallstudie. Denna 

studie handlar om hur förskollärarnas beteenden och attityder var mot barn 

med funktionshinder och studerades genom observationer och intervjuer. Hu-

vudfokus i studien var hur lärarnas beteende var när de kommunicera verbalt 

och icke-verbalt, utifrån vilken miljö de befann sig i gentemot barnen. Området 

där som studien genomfördes hade begränsande tillgångar på utbildning och 

resurser för att kunna stödja barns lärande. En inkluderande verksamhet påver-

kar och ger stöd för alla barn och studenter inom utbildningen. För en inklude-

rande verksamhet behöver läraren tydliggöra och involverar inkluderingen till-

sammans med barnen. Läraren behöver även motverka ojämlikhet bland bar-

nen och istället inkludera alla barn. Det finns dock studier som påvisar att lä-

rare utnyttjar sin makt och utnyttjar barn med funktionshinder genom deras 

utseende vid inkluderande verksamheter.  

I studien har data samlats in genom observationer och intervjuer. Det som un-

dersöktes var vilka värderingar som lärarna har för barn med funktionshinder 

och vilka faktorer som påverkat beteendet hos läraren. Observationerna ge-

nomfördes med en videokamera. Inspelning visade på vilka metoder och atti-

tyder som lärarna hade gentemot barn med funktionshinder. Det andra som 

gjordes inför analys var med hjälp av en kartläggning mellan barn och läraren, 

vilken position som de hade mot varandra. Denna analys påvisade om barnen 
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var en del i den inkluderande verksamheten eller inte. Tredje analysen var uti-

från lärarens värderingar och påverkan på pedagogiken. Analysen påvisade vil-

ket stöd som finns att tillgå (Tamakloe, 2018).  

I studien framkommer att lärarna i förskolorna menade på att de värdesatte 

barnen med funktionshinder medan observationerna visade tvärtom jämfört 

med lärarens egna uppfattningar. Det kulturella och religiösa aspekterna på-

verkar lärarna vilken pedagogik som framfördes. Lärarna påverkades för att 

bedriva en inkluderande verksamhet var tillgången på resurser. Exempel på 

detta var rullstolar för barn med fysiska funktionshinder samt pedagogiska re-

surser som spel och böcker bristande. Framkom även hur lärarnas beteende 

mot barnen påverkades av resursfrågor samt klasstorlek. Lärarna vill barnen 

väl för att de ska utvecklas och bli framgångsrika (Tamakloe, 2018).  

Konsekvenserna kan bli att i förskolorna som är bristfällig får inte barnen den 

möjligheten att utvecklas. Detta kan påverka barnen senare när de vill vidare-

utbilda sig. Kulturella bekymmer kan påverka en inkluderande strategi både 

positivt och negativ, genom att uppfatta barn med funktionshinder som sämre 

och därigenom få en sämre utbildning. Om läraren har denna tanke är det svårt 

att se hur barn med funktionshinder ska lyckas och därför inte har höga för-

väntningar på barnet. Barn med funktionshinder i studien exkluderas ofta av 

deras lärare även om barnen gjorde som alla andra barn som enligt läraren var 

”bra barn” (Tamakloe, 2018).  

Tamakloe (2018) skriver i diskussionen kring resultatet att resurserna blev för-

bättrade, även att stödja lärarna i de sociala och kulturella banden kring synen 

på barn med funktionshinder. Diskussioner påverkade även bättre inklude-

rande övningar speciellt för att inkludera alla barn. Innan studien hade genom-

förts hade alla utbildningsnivåer på lärare arbetat för en mer inkluderande verk-

samhet. Detta med stöd av politiken för att lärarutbildningar ska få större för-

ståelse för att genomföra en inkluderande verksamhet. Detta påverkar lärare 

som arbetade i olika skolor för att få tillgång till djupare förståelse kring inklu-

dering i verksamheterna. För när en lärare får utveckling finns det möjlighet 

till en utveckling som kan gynna alla barn som en inkluderande verksamhet.  

2.4 Tidigare forskning kopplat till denna studie 

Jag kopplar samman dessa tre vetenskapliga texter med min egna studie genom 

som Renblad och Brodin (2014) har studerat om specialpedagoger behövs i 

förskolan. Detta anser jag är passande till min studie, för att förskollärare be-

höver kunna komma i kontakt med specialpedagog för att hitta strategier som 

inkluderar alla barnen i verksamheten. Specialpedagogerna är till för barn, pe-

dagoger och vårdnadshavare som gör att specialpedagogernas roll är viktig. 
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Även som ett stöd för pedagogerna för att bemöta barn i behov av särskilt stöd, 

som är passande för barnen som gör att de blir inkluderad i verksamheten.  

Lunneblads (2013) artikel kopplar jag samband med min studie genom hur 

förskollärare tar emot och inkluderar nya barn och familjer i förskolan. Detta 

för att inkludera alla i verksamheten och att Lunneblads (2013) resultat visar 

att några pedagoger anser att familjerna som ska anpassa sig till verksamheten. 

Detta är ett intressant resultat att jämföra med intervjuer med förskollärare i 

denna studie. Lunneblads (2013) artikel och denna studie kopplas även sam-

man genom inkluderingen vid inskolning av barn och familjer i förskolan ge-

nom vilken syn förskollärarna har på inskolningen. 

Tamakloes (2018) vetenskapliga text kopplar jag samband med min studie ge-

nom att Tamakloe (2018) har studerat inkludering i förskolor i Ghana där några 

barn har funktionshinder. Pedagogerna menar att de inkluderar alla barn, men 

vid observationerna visade att de exkluderar barn med funktionshinder. Detta 

kopplas samman med denna studien genom syftet. Syftet i studien är att under-

söka vilken uppfattning som förskollärare har för att arbeta med barn i behov 

av särskilt stöd genom inkluderingen. Tamakloe (2018) studie visar även att 

resurserna och materialet som finns att tillgå är avgörande för en inkluderande 

verksamhet, vilket jag kopplar samband med min studie. Där resurser i olika 

former exempelvis miljön eller personalmässigt, har betydelse för hur förskol-

läraren bemöter barn i behov av särskilt stöd och inkludera alla barn i verk-

samheten.  
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3 TEORI 

De två teorier som är huvudutgångspunkterna i denna studie är intersektionellt 

perspektivet samt sociokulturella perspektivet.  

3.1 Intersektionellt perspektivet 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) förklarar intersektionellt perspektivet 

som innebär att problematisera hur sociala sammansättningar av klass, kön, 

ålder, etnicitet, sexualitet samt funktionsförmåga påverkar människors liv. I 

intersektionellt perspektiv som handlar om olika kategorier som samverkar 

samt påverkar varandra utifrån makt och ojämlikheter. Detta perspektiv har 

flerdimensionella förståelser. En fråga inom denna utgångspunkt kan ha flera 

olika infallsvinklar. Vidare skriver Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) att 

intersektionellt perspektiv är ett perspektiv som kan användas till att utveckla 

förskolans organisation, barnsyn samt kunskapssyn. Perspektivet lägger inte 

fokus på individuella barnet utan uppmärksammar strukturer som stödjer för-

skolan till att utvecklas för att bättre kunna hjälpa alla barnen i verksamheten. 

Därigenom kan förskollärare finna strukturer på att inkludera alla barn i för-

skolan.  

Intersektionalitet kommer från engelska ordet intersectionality som är ur-

sprungligen från verbet to intersect. To intersect betyder att genomskära eller 

korsa. Begreppet är ett kulturteoretiskt begrepp. Utifrån intersektionalitet finns 

olika uppfattningar om begreppets betydelse. En uppfattning som finns är att 

alla människor utgör en del av det intersektionella nätverk av maktaxlar och 

samhällsstrukturer. Detta begränsar våra livsvillkor (Lykke, 2003). 

I inledningen av användandet av intersektionalitet var de flesta teoretiker eniga 

om en additiv ansats ”som ser makt som ett resultat av summan av olika typer 

av över- och underordningar. Med additivt menas att olika typer av sociala 

asymmetrier har en summerande effekt” (Velasquez, 2012, s. 59). Vidare skri-

ver Velasquez (2012) om att blir det många olika hinder ihop påverkas indivi-

der genom att hämma dem eller gruppens handlingsmöjligheter på flera sätt.  

3.1.1 Koppling till denna studie 

Intersektionellt perspektiv används i denna studie för att visa hur förskollärare 

uppfattar olika händelser i förskolan utifrån deras egna barnsyn och kunskaps-

syn. Perspektivet kopplas an till miljöns utformning, det är miljön i verksam-

heten som ska vara anpassad efter barnen. Miljöns utformning är en del av en 

inkluderande verksamhet. Perspektivet används i denna studie för att belysa 

miljöns betydelse, barns olikheter och hur barnen inkluderas i verksamheten.  
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3.2 Sociokulturella perspektivet 

Sociokulturell teori tolkas på olika sätt beroende på vem som skriver om teorin. 

En frontman inom teorin var Vygotskij som förklarade bland annat att språket 

är en viktig del i lärandet och utveckling hos individer. Centralt i sociokultu-

rella teorin är begreppen redskap, verktyg, medierade samt språket. Medierade 

innefattar att kommunikationen sker i samband med olika redskap. Redskap 

kan var materiella redskap och verktyg, språket är ett exempel på verktyg. Te-

orin tyder på att handlingar och kommunikationen sker inom sociala och kul-

turella sammanhang (Johansson, 2012).  

”Under barnets utveckling till vuxen menar Vygotsky att den biologiska och 

den sociokulturella utvecklingen går in i varandra. Barnet utvecklas genom bi-

ologiska förändringar och genom sina handlingar och sitt samspel med andra” 

(Nilholm, 2016, s. 58). Vidare skriver Nilholm (2016) att i den ryske forskaren 

Vygotskijs teori, utgick ifrån den sociala och kulturella omgivningen som bar-

nen utvecklades och skaffade sig kunskaper. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 

(2015) skriver sociokulturella perspektivet innebär att språket som är männi-

skans redskap för att lära sig och utvecklas. Språket är både till för att kommu-

nicera med andra och med sig själv genom tankar. Sociokulturella perspektivet 

handlar om hur människor tillsammans förstår och tolkar verksamheter, kun-

skap, lärande, skeenden och omvärlden utifrån sammanhanget som råder.  

I sociala sammanhang med andra individer sker lärandet i samband med me-

diering och verktyg. Lärandet sker i olika sociala sammanhang och människor 

anpassar sig till omgivningens olikheter (Johansson, 2012). Enligt Vygotskij 

har leken en central del inom teorin. Leken är en förutsättning för barns lä-

rande. I leken utvecklas tänkandet och förutsättningar för den proximala ut-

vecklingszonen. Proximala utvecklingszonen innebär att individer lär och ut-

vecklas tillsammans med andra (Lutz, 2013). Lärandet i sociokulturella per-

spektivet inträffar alltid i sammanhang och en avgörande roll i perspektivet är 

kommunikationen. I sociokulturella perspektivet utvecklas barn genom biolo-

giska förändringar, sina handlingar och samspelet med andra. Ett betydelsefullt 

begrepp inom perspektivet är redskapet. Språket är det viktigaste redskapet i 

teorin. Barn använder sig av språket för att socialiseras och utvecklas i sam-

manhang med andra (Nilholm, 2016). Språket är den viktigaste aspekten i lä-

randet inom sociokulturella perspektivet och lärandet sker kontinuerligt. 

”Språket består av symboler, kategorier och klassificeringar, och ses som ett 

övergripande redskap som vi använder för att bli delaktig i, förstå och förhålla 

oss till det sociala livet” (Johansson, 2012, s. 55).  
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3.2.1 Koppling till denna studie 

Sociokulturella perspektivet har i denna studie funktionen att teorin bygger på 

redskap som innefattar bland annat kommunikation och språk. Detta är en del 

av vad denna studie utgår ifrån hur samspelet mellan individer fungerar. Kom-

munikationen kan vara hur barn inkluderar varandra i olika situationer och hur 

pedagogerna arbetar med inkluderingen. En koppling mellan sociokulturella 

perspektivet och denna studie är hur sambandet mellan individer är för att in-

kludera varandra. Inkluderingen kan ske genom att kommunikationen som kan 

ske på olika sätt exempelvis tecken som stöd.  
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4 METOD  

4.1 Urval och deltagare 

I mitt urval till intervjuerna valde jag ut olika kommuner som jag kunde tänka 

mig att besöka. Utifrån dessa fem specifika kommuner sökte jag på Internet 

efter förskolor och skrev upp alla förskolor på små lappar. Jag drog lott i varje 

kommun om vilken förskola jag skulle ta kontakt med. Förskolorna jag har 

varit och arbetat eller gjort VFU på avlägsnade jag redan innan lottningen, då 

jag inte ville ha haft kontakt med informanten tidigare.  

Jag tog kontakt med förskolecheferna genom mejlkontakt med ett missivbrev 

(bilaga 1). Missivbrevet (bilaga 1) innehöll information om mitt examensar-

bete, samtycke och förfrågning om en intervju med någon av deras anställda 

legitimerade förskollärare. Valet av förskollärare bestämdes på förskolorna, 

vem som ville delta och som hade tid att bli intervjuad. 

Vid kvalitativa intervjuer ska forskare begränsa sig gällande antalet intervjuer 

(Trost, 2010). Hur många informanter som ska vara med i en kvalitativ metod 

beror på frågeställning samt hur data samlas in. Om gruppen är en homogen 

grupp, individerna är förhållandevis lika varandra på flera kriterier, räcker det 

med ungefär 5-6 informanter som har samma bakgrund (Christoffersen & Jo-

hannessen, 2015). I denna studie genomfördes fem intervjuer med legitimerade 

förskollärare. Tre förskollärare blev färdigutbildade förskollärare på 1990-ta-

let, en förskollärare blev klar i början av 2000-talet och en förskollärare blev 

klar i början av 1970-talet.  

Idag arbetar en förskollärare på 5-6 års avdelning med 43 barn tillsammans 

med sex personal. Personalen arbetar ihop som blir 4,1 heltidstjänster och en 

av dem har en tjänst som går emellan avdelningarna som inte räknas med i 4,1.  

Den andra förskolläraren arbetar på två olika avdelningar, ena avdelningen ar-

betar förskolläraren med åldrarna 3-5 år en dag i veckan medan resterande 

vecka arbetar på en 1-5 års avdelning. På båda avdelningarna är det ungefär 13 

barn på vardera. Personalmässigt på avdelningen med 3-5 åringar är det 2,8 

heltidstjänster som personalen arbetar medan på 1-5 års avdelningen är det 3,0 

i tjänst bland personalen. Den tredje förskollärare arbetar med åldern 3-5 år 

med 21 barn på avdelningen. Personalmässigt arbetar det 4 personal och till-

sammans är det 3 heltider. Fjärde förskolläraren arbetar på en 3-5 års avdelning 

tillsammans med 23 barn. På avdelningen arbetar fyra personal plus en resurs 

och alla fem tillsammans arbetar som 4,2 heltidstjänster. Den femte förskollä-

raren arbetar med 3-5 åringar och det är 20 barn på avdelningen. Personalen 
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som arbetar på avdelningen är 4 personer och tillsammans utgör de en tjänst 

på 3,45 heltidstjänster.   

4.2 Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna som var semistrukturerade, genomfördes med legitimerade förs-

kollärare för att få svar på studiens frågeställningar. Christoffersen och Johan-

nessen (2015) skriver om en kvalitativ metod och semistrukturerad intervju 

innebär att intervjun ofta blir en dialog mellan intervjuaren och informanten. 

Intervjuer är lämpliga som datainsamlingsmetod när informanten behöver ha 

större frihet att svara fritt angående frågorna som intervjuaren ställer. Trost 

(2010) skriver när forskare genomför en kvalitativ intervju vill forskaren uppnå 

en förståelse om vad informanten menar om ett ord eller en företeelse. 

Vid intervjutillfället fick informanterna läsa igenom förutsättningarna för in-

tervjun och skriva under samtyckesblanketten (bilaga 3). Missivbrevet (bilaga 

2) hade de flesta informanter redan fått på mejlen innan intervjutillfället. 

Missivbreven handlade om vilka rättigheter som informanten har och hur deras 

uppgifter kommer att behandlas. Förutsättningarna förmedlades även muntligt 

till informanten. Christoffersen och Johannessen (2015) förklarar att forskaren 

måste förmedla att data som samlas in bara kommer att användas till under-

sökningen.  

Intervjun utgick från en intervjuguide (bilaga 4), som formades utifrån fråge-

ställningarna och syftet i studien. När frågorna var klara granskades dessa, efter 

Brymans (2018) tumregel. Tumregel innefattar att forskaren själv ställer sig 

frågan och svarar på den som om forskaren skulle vara informanten. Detta för 

att kunna upptäcka ifall frågan är flertydig och i så fall inte är en användbar 

fråga. I studien gjordes detta för att pröva att frågorna var användbara inför 

pilotintervjun. Pilotintervjun påvisade även att frågorna var användbara. Inter-

vjuerna spelades in för att kunna skrivas ner ordagrant. Under intervjun fördes 

anteckningar om något skulle ske med ljudinspelningen.  

4.3 Genomförande  

Avsikten med studien var att genomföra fem intervjuer med legitimerade för-

skollärare i olika kommuner. Tanken var att genomföra två pilotintervjuer in-

nan intervjuerna till studien startade. Dessa två pilotintervjuer skulle varit med 

personer som arbetar inom förskolan. Inför intervjuerna genomfördes en pilot-

intervju.  
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Förfrågning angående intervjuer med förskollärare mejlades ut till sex olika 

förskolechefer (bilaga 1). Tre förskolechefer svarade snabbt på mejlet. En för-

skolechef skulle ge informationen, när personalen träffades samtidigt. En för-

skolechef skrev att de inte hade möjlighet just nu och en annan förskolechef 

skrev ett namn som hade möjlighet att ställa upp på en intervju. En förskole-

chef svarade efter några dagar med förskollärararens kontaktuppgifter. De två 

förskollärare som tackat ja fick ett mejl angående en intervju med bland annat 

förfrågan om tid när förskolläraren kunde och samtyckeinformation (bilaga 2). 

En tid och plats bestämdes för intervjun. Två av förskolecheferna svarade inte 

på mejlen. Platserna där intervjun genomfördes var på förskollärarnas arbets-

platser. Nästan alla rum som intervjuerna var i låg ostört från något annat. Det 

enda var ett rum som hade glasväggar ut mot en korridor men det var inget som 

störde intervjun.  

När nästan två veckor hade gått fick förskolechefen som skulle höra med sina 

anställda om en intervju ytterligare ett mejl, om någon förskollärare hade möj-

lighet att ställa upp. Förskolläraren som hade möjlighet att ställa upp fick ett 

mejl angående intervjun (bilaga 2). Tid och plats bestämdes för intervjun. Det 

mejlades även ut till två nya förskolechefer i två nya kommuner för att få möj-

lighet till att komma i kontakt med förskollärare. När inte förskolecheferna 

hade svarat på över en vecka och de två förskolechefer som hade fått mejlet 

någon vecka tidigare kontaktades de via telefon. En av cheferna var sjukskri-

ven och de andra två förskolecheferna som kontaktades svarade att de kunde 

ställa upp. En av dem bestämde en tid och plats för intervjun redan kommande 

dag. Den andra chefen gav ut kontaktuppgifter till en förskollärare som kon-

taktades via telefon. Den sista förskolechefen som kontaktades via telefon sva-

rade inte alls. Alla förskolechefer blev först kontaktade via mejl och om de inte 

har svarat där har de blivit uppringda.   

Intervjuerna startade när förskolechefen och förskolläraren hade gett sitt sam-

tycke tills studien. Vid intervjuerna fick informanten läsa genom informations-

brevet och skriva under samtyckesblanketten (bilaga 3). Efteråt fick informan-

ten en kort muntlig redovisning av informationen för att säkerställa att infor-

manten är medveten om vad intervjun innebar. Vid alla intervjuer fick infor-

manterna frågan om de hade några funderingar eller frågor innan intervjun 

startade. En förskollärare frågade om att få se frågorna, vilket informanten fick 

ett motiverade svar till varför inte frågorna var tillgängliga innan. Detta för det 

kunde påverka informantens svar på kommande frågor. Trost (2010) skriver 

att under intervjuer är det betydelsefullt att forskaren håller sig neutral hela 

tiden för att inte påverka informanternas svar och komma med sina egna åsik-

ter. Detta fanns med i åtanke hela tiden under intervjutillfällena.  

Intervjuerna spelades in för att efteråt transkriberas för att kunna bearbeta och 

analysera datamaterialet ordentligt. I alla intervjuer användes samma frågor 
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dock kom inte frågorna i samma följd. Förskollärarna hade under intervjuns 

gång möjlighet att ställa frågor angående frågornas formuleringar. Flertalet av 

intervjuerna varade mellan 20-30 minuter medan någon intervju tog nästan en 

timme. Alla informanter svarade på alla frågor och i vissa intervjuer blev det 

flera följdfrågor än tänkt.  

4.4 Databearbetning 

När datamaterialet var insamlat startade transkriberingen av intervjuerna. När 

intervjuerna skrivits rent sparades de i var sina Word dokument på ett USB-

minne. Transkriberingen genomfördes genom att lyssna på ljudinspelningen 

från mobilen för att skriva intervjun i ett Word dokument. Transkriberingen 

tog lång tid för att intervjuerna pausades och spolades bak för att hela intervju-

erna skulle komma med ordagrant.  

När transkriberingen var klar lästes hela resultatet igenom för att kunna sortera 

informanternas svar till olika relevanta kategorier. Detta för att kunna analy-

sera informanternas utsagor i förhållande till studiens syfte och frågeställ-

ningar. Jag kategoriserade resultaten från informanterna genom att sortera, ut-

efter frågeställningarna i studien. Resultatet delades in i mindre grupper, såsom 

barn i behov av särskilt stöd och miljöns utformning.  

4.5 Reliabilitet och Validitet  

Fem intervjuer i olika kommuner genomfördes för att få en variation om hur 

förskollärare arbetar med bemötandet av barn i behov av särskilt stöd och in-

kludering. Variationen är även vilka resurser som förskolorna har med exem-

pelvis specialpedagoger och antal barn i en barngrupp. Intervjuerna hade 

samma utgångspunkt och genomfördes utifrån en intervjuguide (bilaga 4) vil-

ket påverkar tillförlitligheten. Om jag hade gjort om samma intervjuer, hade 

förskollärarna svarat likadant om det bara gått tre veckor och inget större in-

träffat på förskolorna. Skillnad skulle varit att informanterna vet vilka frågor 

som kommer. Data som skapades av informanterna visar hur deras verklighet 

ser ut enligt dem själva på förskolan. Dock pratade några informanter om sina 

tidigare arbetsplatser som de själva ansåg hade ett bättre arbetssätt gällande 

inkludering och bemötandet av barn i behov av särskilt stöd.     

Om jag hade gjort en observation innan intervjuerna genomfördes kunde jag 

jämfört arbetssättet med informanternas utsagor. Detta kunde i så fall påvisa 

om arbetssättet och uppfattningen av deras arbete stämde överens.  

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och hur tillförlitliga data är i forskningen är 

en huvudsaklig fråga för studien. Validitet betyder giltighet och förklarar i 
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undersökningen hur väl data företräder fenomenet och vad det får för relevans 

för undersökningen (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

4.6 Etiska överväganden  

Studien startade med att jag tog kontakt med förskolechefen på förskolan som 

jag ville komma i kontakt med. Detta för att kunna genomföra en intervju med 

en förskollärare. Löfdahl (2014) skriver att förskolechefen måste först bli in-

formerad och godkänna undersökningen. Detta för att forskaren ska få komma 

till förskolan och genomföra en intervju. Efter godkännandet från förskoleche-

fen kontaktas förskollärare, som själva får ge sitt samtycke för deltagande. Det 

var något som var viktigt för mig att tänka på under studiens gång. Ett sam-

tyckte ska komma först från förskolechefen för att sedan komma från förskol-

lärarna. Båda har möjlighet att avbryta medverkan och det skulle jag i så fall 

få acceptera utan att ställa några frågor om det.  

Under hela studiens gång hade jag i åtanke och rättade mig efter de fyra etiska 

kraven. Kraven är till för att skydda individen i studien och kan ha en avgö-

rande roll gällande om informanten vill vara deltagande i studien. Christoffer-

sen och Johannessen (2015) skriver om de fyra etiska förhållningssätt som 

forskare måste acceptera och utgå ifrån. Dessa krav är för att skydda individen 

som är deltagare i undersökningen. Första kravet som finns är informations-

kravet som innebär att forskaren ska ge information till alla som kommer i 

kontakt med undersökningen om syftet. Samtyckeskravet är det andra kravet, 

som innebär att informanten i forskarens undersökning måste godkänna sin 

medverkan för forskaren. Tredje kravet är konfidentialitetskravet som innefat-

tar att uppgifter om informanten lämnar ska vara konfidentiella samt person-

uppgifter ska bevaras av forskaren. Det sista kravet är nyttjandekravet, som 

avser datainsamlingen från enskilda individer endast kommer att användas för 

forskningsändamål. Kraven gör att informanten kan när som helst hoppa av 

undersökningen utan att förklara varför. Vetenskapsrådet (2017) skriver som 

forskare är det viktigt att tala sanning om forskningen som utförs. I denna stu-

dien är det viktigt att förklara ordentligt för informanterna, som gör att de får 

en rättvis bild av studien.   

Till intervjun hade jag med mig ett papper med information till informanten 

om deltagandet och vad det innebär att delta i studien (bilaga 3). I informat-

ionen stod bland annat varför jag ville göra intervjun utifrån mitt syfte. Infor-

mantens identitet och platsen intervjun var på kommer att vara anonyma i min 

studie. Detta sker direkt när jag skriver rent intervjun för att analysera materi-

alet. I informationen stod även att informanten kan när som helst avbryta sin 

medverkan i studien samt om nyttjandekravet om att data som samlas in bara 

kommer att användas i min studie. På baksidan av pappret fick informanten ge 
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sitt samtycke för deltagande. Jag sammanfattade även information muntligt till 

informanten för att följa de etiska reglerna. Löfdahl (2014) skriver även om 

etiska ställningstagande är exempelvis att namn på personer, förskolor och 

platser inte ska nämnas, då ingen ska kunna koppla ihop forskningen med per-

soner, platser eller namn på förskolor. I studien ska det inte framgå om försko-

lan har en specifik pedagogisk profil. 

Under intervjuerna som spelades in är det betydelsefullt att tänka på hur in-

spelningen sker. I fall intervjuaren använder sig av en mobiltelefon är det vik-

tigt att mobilen är i flygplansläge under hela intervjun fram tills materialet är 

överfört till en dator innan mobilen sätts igång igen. Överföring till datorn in-

nan mobilen sätts igång är för att inte inspelningen ska komma till någon moln-

tjänst för där kan inspelningen spridas vidare vilket inte ska ske (Ami Cooper, 

föreläsning, 3 september 2018). Detta är ett grundläggande ställningstagande 

att inte någon annan individ kommer åt materialet för då bryts konfidentiali-

tetskravet. Jag använde mig av en gammal telefon som var och fortfarande är 

i flygplansläge, för att vara säker på att jag inte startar telefonen innan jag över-

fört filerna. När jag kom hem förde jag över ljudinspelningen från telefonen 

till ett USB-minne, för att inte materialet ska komma i någon molntjänst på 

datorn. Jag anmälde att jag skulle behandla personuppgifter gällande GDPR 

(Dataskyddsförordningen) till Karlstads universitet. Anmälan gällde bland an-

nat att jag skulle ta upp ljudupptagningar och vart jag förvarade mina anteck-

ningar från intervjuerna. Diarienumret på anmälan är HS 2019/109.    
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5 RESULTAT 

Resultatet kategoriseras in i olika delar utifrån frågeställningarna i studien. Re-

sultat från intervjuerna tydliggör skillnader på hur förskollärare bemöter barn 

i särskilda behov och inkluderingsstrategier i verksamheten. Några informan-

ter förklarade att deras förhållningsätt påverkar hur de inkluderar barnen i verk-

samheten. Samtliga informanter var tydliga med att miljöns utformning har 

stor betydelse. Några informanter upplever att de har tillräckligt med resurser 

för att bemöta barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. Andra informanter 

ansåg att de inte har tillräckligt med resurser för att kunna bemöta alla barn 

utifrån barnens förutsättningar.     

5.1 Inkluderingsstrategier i förskolan 

En informant berättade att arbetssättet som pedagogerna har påverkar inklude-

ringen av barnen i verksamheten. Inkluderingen handlar om att möta alla barn 

och pedagogerna utgår från läroplanen. Då krävs att arbetslaget utgår från 

barngruppen och vilka behov som individuella barn har. Barngruppen ska även 

samspela med varandra och se varandras likheter och skillnader som gör att de 

utvecklas tillsammans. 

”Leken är ett bra verktyg framförallt när du har barn med speciellt stöd.”  

I leken är pedagoger närvarande hela tiden och ser och hör vad som sker mellan 

barnen. Informanten förklarade vidare att det alltid är en fas när ett nytt barn 

kommer. När barnet kommer, presenteras det för resterande och får känna sig 

delaktig i barngruppen. Barn tar olika lång tid på sig vid inskolningen. Om det 

tillkommer ett barn till avdelningen arbetas det på olika sätt för att välkomna 

det nya barnet. En av informanterna förklarade att de arbetar med att barnet 

ska känna sig trygg i verksamheten och känna en gemenskap med andra barn. 

Om barnet behöver något extra hjälpmedel har pedagogerna oftast fått den in-

formationen innan barnet kommer för att kunna förbereda miljön. Endast en 

informant anger att pedagogerna berättar för den befintliga barngruppen redan 

några veckor innan ett nytt barn kommer till avdelningen. Tillsammans förbe-

reder barngruppen och pedagogerna inför att barnet kommer till avdelningen 

genom exempelvis nämnas vid namn i samlingarna. När det nya barnet kom-

mer får pedagogerna anpassa mottagandet efter barnet då alla är olika och 

kanske inte är bekväma att bli presenterad inför hela barngruppen. Pedago-

gerna är närvarande vid inskolningen för att inte några barn exkluderar det nya 

barnet i leken. Några av informanterna förklarade att när det kommer ett nytt 

barn till deras avdelning är de inomhus med detta barn plus något barn till som 
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pedagogerna anser ha samma intresse och ålder. Detta för att barnet ska känna 

en trygghet i pedagogen samt sakta komma in i hela barngruppen.  

”Vi har ett förhållningssätt när vi jobbar liksom som gör att vi accepterar alla på de 

sättet som de är och inte försöker forma alla i en viss mall.”  

En annan informant förklarade på liknande sätt att förhållningssätt som peda-

gogerna har påverkar dem hur de bemöter och inkluderar barnen i verksam-

heten. Detta utifrån både gruppnivån och individuella barn. Pedagogerna strä-

var efter att alla barn ska ha någon att leka med. Avdelningen arbetar med 

känslor hos varandra för att barnen inte bara ska tänka på sig själva utan hur 

de påverkar varandra. Detta arbetas mycket med på hösten för att stärka barn-

gruppen och att pedagogerna ska inkludera alla barn. 

”Men huvudsyftet med det är att alla ska bli synliga och att vi räknar varje barn och 

sen räknar vi hur många som är hemma och vilka är det som är hemma? Så alla blir 

nämnda vid namn.”  

Flera informanter förklarade att de har samling varje dag för att räkna alla barn 

på avdelningen. Detta gör att alla barnen blir synliga. Därför har vissa förskolor 

infört att alla individer har ett personligt tecken som alla kan göra som kan 

påverka barn att känna sig inkluderande i verksamheten.  

”Det är viktigt att barn ska känna att de lyckas.” 

Informanter förklarade att de delar in barnen i olika grupper för att inkludera 

alla barn i verksamheten. En av informanterna ger ett exempel på när de har 

samling i ett rum med barnen och om ett barn inte vill vara med behöver den 

inte det. Detta barn får då gå utanför rummet och när frukten delas ut ges den 

även till barnet. Detta gör att barnet ändå blir inkluderad i verksamheten. En 

annan informant berättade att på förskolan inkluderar de alla barn genom det 

som deras specialpedagog har introducerat som kallas ”lekgrupper”. ”Lekgrup-

per” innebär att pedagogerna bestämmer vart barnen ska leka någonstans efter 

frukosten fram till de går ut, men kan även vara i lekgrupper på eftermiddagen. 

I lekgrupperna är det alltid en närvarande pedagog med. Pedagogerna kan vara 

med och påverka barnens lek som gör att alla barn kan få en extra chans att 

vara delaktiga.   

5.1.1 Planering utifrån inkluderingsbegreppet  

Fyra av fem informanter i denna studie förklarade att de påverkas av barns 

olikheter när de planerar verksamheten. Medan en informant förklarade att det 

är barnen som planerar deras verksamheten. Några informanter förklarade att 

de planerar efter barnens förmågor för då vet pedagogerna vilka saker som de 

behöver arbeta med. Även att alla barn har olika personligheter som ska fun-

gera tillsammans i verksamheten. Vidare förklarade en informant att både pe-

dagoger och barn arbetar med att ha en vi-känsla tillsammans på förskolan. En 
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informant berättade att pedagogerna påverkas av barns olikheter men kan inte 

sätta ordet exakt på vad det är. Informanten påpekade även att de har rätt för-

utsättning med metoder och redskap för att planera en inkluderande verksam-

het. Pedagogerna behöver vara professionella i sitt sätt samtidigt som olika si-

tuationer kräver olika av pedagogerna. För när pedagogerna eller barnen är 

trötta eller stressade, hur hanterar pedagoger olikheterna då, frågade sig en in-

formant. En informant förklarade att pedagogerna planerar efter barnen samti-

digt planerar de inte mycket för de arbetar i projekt. Pedagogerna tar aktivite-

terna som det kommer utifrån barnens intresse om projektet.  

”Här är det barnen som planerar vår verksamhet.” 

Barnen planerar verksamheten tillsammans med Bobbo (en karaktär utifrån 

Babblarna) genom att ge Bobbo barnens egna idéer och frågor. Bobbo väljer 

ut en fråga för att undersöka tillsammans med barngruppen. Alla barn får minst 

en fråga lyft men inte alla frågor samtidigt för det tar tid att arbeta med en 

fråga. Om frågorna går ihop då styr pedagogerna lite vad frågan blir. På detta 

sätt får barnen mycket inflytande över verksamheten och de är engagerade och 

tar ansvar för frågorna. Informanten förklarade att pedagogerna får lära sig 

massor av saker när barnen planerar. Pedagogerna har krav på sig att barnen är 

inom området som de undersöker för tillfället. 

”Vår specialpedagog är väldig noga med att vi ska tänka förebyggande att ett barn 

inte ska misslyckas utan vi lägger verksamheten utefter det och undviker situationer 

där barn misslyckas i så mycket som möjligt.” 

Endast en informant berättade att de arbetar förebyggande med inkludering. 

Detta genom att verksamheten ska vara anpassad efter barnen och inte barnen 

efter verksamheten. Barnen ska lyckas och pedagogerna som ska se till att bar-

nen gör det. Detta är något som förskolechefen och specialpedagogen arbetar 

för att anpassa miljön till barnen. Pedagogerna försöker se behoven i grupperna 

som finns vid samlingar exempelvis för att anpassa samlingarna efter barnens 

förmågor. Grupperna vid samlingar varierar efter en tid, minst två veckor med 

samma grupp för att barnen ska känna trygghet i gruppen menade en informant.  

”Dels att alla barn ska känna att de lyckas i de aktiviteterna man gör. Vi tvingar ingen 

att gör något som de inte vill naturligtvis. Men på något sätt så ska det var så inbju-

dande att alla ska känna wow det vill vi göra och så ska de lyckas. Och självklart gör 

man inte det alla gånger.” 

Några informanter förklarade att de har med sig inkluderingsbegreppet hela 

tiden. En av informanterna belyser vikten av att tänka ett steg längre vid pla-

neringar av samlingar och aktiviteter för att alla barn ska få känna sig delaktiga. 

Platser och material ska vara ordnade innan samlingen börjar samt anpassa sig 

efter orken som barnen har. I samlingen är det olika grupper för att minska 

barnantalet och att alla får göra något men inte alla samtidigt. Informanten ger 

ett exempel  
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”Vi har ett barn som oftast orkar vara med på samlingen en kort stund för att sedan 

inte orka koncentrera sig längre. Samlingen anpassas till barnet att den kan vara med 

i början för att efteråt ha ett uppdrag som den kan slutföra samtidigt som samlingen 

fortsätter med resterande barn.” 

En av informant berättade att pedagogerna arbetar utifrån målen i läroplanen 

och inkluderingen kommer automatiskt därifrån, för läroplanen bygger på att 

alla ska få vara med. Pedagogerna arbetar inte aktivt med inkludering men att 

det kommer indirekt ändå att alla ska få vara med och att det ska vara utifrån 

demokratiprincipen i verksamheten. Informanten förklarade vidare att pedago-

gerna delar in barngruppen i tre grupper för att kunna inkludera alla barn. Detta 

för att barnen kan fråga och synas inför varandra samt för pedagogerna som 

påverkar att barnen känner sig inkluderande ansåg informanten.  

5.1.2 Miljöns utformning 

”Det är väldigt viktigt att miljöerna signalerar vad som ska göras där. Det går inte och 

vara otydligt med miljöerna. Då blir det ingen bra lek och heller inget bra för oss. 

Utan miljöerna ska tala om att det här gör vi här.” 

I alla fem intervjuer menade informanterna att miljön är väldigt viktigt att den 

är anpassad efter alla barn i verksamheten. Några informanter förklarade att 

miljön ska vara en tillgång för alla barn. Förändringen av miljön kan vara tuff 

enligt informanter då det kan vara en kostnadsfråga. En av informanterna för-

klarade även att miljön är som en tredje pedagog. På den förskolan har peda-

gogerna handledning av en person som inte jobbar på förskolan för att arbeta 

med miljön. Handledaren har förklarat för pedagogerna om de har ett tema på 

avdelningen är det bra om temat genomsyrar alla rummen. Vidare säger infor-

manten att miljön är a och o för att barnen ska utveckla sig.  

”Man har en miljö som är anpassad efter just den här barngruppen kan barnen utveck-

las. Miljön behöver vara tilltalande för dem.” 

”Miljön har en mycket stor betydelse. Vi jobbar väldigt mycket med miljön, för att 

det ska fungera för alla.” 

En av informant berättade att pedagogerna har varit på Reggio Emilia inspire-

rad förskola på studiebesök, där finns det mycket material framme hela tiden. 

Informantens förskola är inte en Reggio Emilia inspirerad förskola. Specialpe-

dagogen hade förklarat på informantens förskola att pedagogerna ändå skulle 

tänka på att inte ha mycket material framme för det påverkar barnen genom 

många intryck av allt material. Pedagogerna arbetar mycket på förskolan kring 

miljöer lite olika beroende på barnens ålder. Pedagogerna delar även in ett stort 

rum i mindre zoner för att leka och upptäcka i.  

”Vi försöker jobba så mycket som möjlig med miljön, ibland tycker jag att den brister. 

Man hinner inte.” 
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En informant förklarade att om barnen exempelvis har tillgång till papper och 

penna utan att behöva fråga om hjälp är det en inkluderande miljö för dem. Det 

ska finnas material till alla barn oavsett vilka förutsättningar de har.  

5.2 Barn i behov av särskilt stöd 

”Alla barn har behov, det finns inga barn som inte har speciellt stöd i mina ögon.” 

”Alla barn är olika och alla barn har olika behov. Under barnets tid i förskolan behö-

ver alla barn extra stöttning någon gång.” 

Av flertalet av informanterna framkommer att alla barn är olika och alla barn 

har behov. Även att alla barn i perioder behöver ha ett extra stöd och vissa barn 

oftare än andra. Flera informanter ansåg att trygghet är en del av särskilt stöd. 

En informant menade att barn med beteende utöver det vanliga exempelvis att 

barnet sitter vid bordet och kastar besticken på golvet. En informant berättade 

att den brukar ställa sig frågan ”vem får jag vara hos dig” till barnen och utgår 

sedan från svaret.  

”Så som jag ser det på egentligen, så behöver alla barn stöd utifrån sin egna utveckling 

om man säger så. Men barn i behov av särskilt stöd skulle jag vilja säga är barn som 

behöver ett stöd eller kanske ett stöd för att inte utmärka sig negativet. För dem har 

sin utveckling och det har ju alla barn egentligen.” 

Någon informant förklarade att det är viktigt att personalen har en samsyn 

kring verksamheten och stödet som barn med behov av särskilt stöd får. Det 

stödet kan gynna hela barngruppen för pedagogerna gör likadant med alla även 

positivt för vuxna med tydlighet.    

”Man har väldigt lätt för att tänka att barn i behov av särskilt stöd det är de som inte 

är normala, om man säger så men det finns olika perioder som barn behöver ett extra 

stöd för just den perioden som de har något som påverkar dem.” 

Informanten förklarade vidare att barn med särskilt stöd är barn som pedago-

gerna behöver fundera lite extra om. Detta betyder inte att det behöver landa i 

en handlingsplan utan förskolan har gjort en blankett angående vilka anpass-

ningar som de gör i verksamheten. Pedagogerna gör det för sin egen skull och 

de benämner det inte som handlingsplan för att då behövs föräldrarnas tillå-

telse.  

”Många gånger kan det visa sig att även föräldrarna är i behov av stöd också.” 

Från flertalet av informanterna framkom det att barn i behov av särskilt stöd 

påverkas utifrån familjerna exempelvis om de har sorg eller beroende på eko-

nomiska tillgångar. En informant menade att ge föräldrarna ett extra bemö-

tande med barn i behov av särskilt stöd för att visa att deras barn behandlas 

precis som alla andra. Det handlar om ett förhållningssätt och bemötande från 
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pedagogernas sida mot föräldrarna och barnet. Flertalet av informanterna be-

rättade att de arbetade med tecken som stöd. På en förskola startade tecken som 

stöd genom att ett barn hade stora brister i språket. Detta gjorde att alla på 

förskolan fick lära sig tecken stöd för att kunna kommunicera med barnet. 

Detta påverkade även den yngre avdelningen till att använda tecken som stöd 

som personalen ansåg att barnen hade nytta av. Det har påverkat att barn har 

börjat prata verbalt. Tecken som stöd används för en inkluderande verksamhet 

på fler av förskolorna. En av förskolorna fick alla anställda gå en kurs i tecken 

som stöd samt på en uppföljning för att kunna jobba med det på avdelningarna. 

”Pedagogerna finnas nära och se till att barnet i fråga inte faller ner i en grop där de 

inte riktigt behärskar situationen om man säger så. Utan att man finns där och stöttar 

utan att de andra barnen får en syn på att de här barnet kan också. Att de blir en i 

gruppen.” 

För att stödja barn i behov av särskilt stöd har en avdelning reflekterat över 

vilka platser som barnen har när de äter, samling och vart hyllan i tamburen är 

placerat exempelvis. Vidare berättade informanten om att pedagogerna försö-

ker undvika köer för barnen vid in och utgång exempelvis genom att låta bar-

nen i olika rum leka lite längre än i andra för att få en smidigare utgång.  

5.2.1 Resurser som förskolan har tillgång till 

I alla intervjuer i denna studie framkom det att förskolorna har tillgång till spe-

cialpedagog. Specialpedagogen har olika mycket tid i förskolorna. Vissa kom-

muner har även tillgång till någon eller några av följande, socialpedagog, re-

hab, BHT (Barnhälsoteam), socialtjänsten samt TAAK-kommunikatör. En in-

formant förklarade att de har tidigare haft tillgång till en logoped tills logope-

den slutade på förskolan. Specialpedagoger befinner sig på förskolan vid be-

hov av att titta på ett barn eller barngrupp och ger pedagogerna handledning. 

På en av förskola är specialpedagogen med någon gång i veckan samt äter 

lunch tillsammans med barngruppen. Rehab är en resurs som några informan-

ter förklarade att de har tillgång till för att underlätta för barnen. När pedago-

gerna tar kontakt med rehab har de vårdnadshavarnas godkännande.  

Några informanter förklarade att deras chefer är en tillgång. Förskolechefen 

ordnar exempelvis med fortbildning för personalen för att få mer kunskap om 

ett funktionshinder. En informant berättade att de har startat ett arbete som in-

nebär att en specialpedagog och socialpedagog som arbetar tillsammans i för-

skolan. För tillfället har förskolan tillgång till en specialpedagog. Socialpeda-

gog och specialpedagog tillsammans på förskolan skulle stödja barnen tidigt i 

livet och barnen får den utveckling som de har rätt till. Informanten förklarade 

vidare om barnen får tidigt stöd, får de igen det senare i livet för att de har fått 

rätt förutsättningar. Informanten menande vidare att hur mycket av budgeten 
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ska gå till resurserna som Skolinspektionen menar att barnen ska ha rätt att få 

de resurser som krävs.  

”Vi är inne i ett skede där min chef försöker få oss att förstå i verksamheten att en 

resurs är inte bara en resurs som är vuxen utan en resurs är vår specialpedagog och 

även våra egna kunskaper och erfarenheter.” 

Detta innebär också att pedagogerna försöker ändra verksamheten så långt det 

går men om det inte fungerar kan det sättas in en ytterligare resurs. Personalen 

arbetar med att se vart gränsen går innan det måste anställas någon resurs vilket 

är ett stort arbete. En av informanterna förklarade att de har mycket personal 

för tillfället i barngruppen och säger själv att det är få förunnat. Informanten 

menade att de har tillräckligt med resurser för en fungerande verksamhet sam-

tidigt som de ska minska personalstyrkan har de situationen under kontroll. 

Informanten förklarade vidare att det hade varit önskvärt att få mer hjälp av 

specialpedagogen inom verksamheten. I en av intervjuerna framkom istället att 

informanten skulle vilja ha mer resurser till avdelningen för att kunna bedriva 

en verksamhet till alla barn. Det är chefen som avgör om det tillsätts en resurs 

eller inte.  

”Jag tror inte vi har kommit ända fram. Det tror jag inte men jag känner att vi är på 

väg. Men kanske inte är framme än att bemöta alla barn så som det skulle kunna vara. 

Jag vet inte om man kan nå dit, men jag hoppas ju på det.” 

En annan informant menade att de har tillräckligt med resurser för att bemöta 

alla barnen i verksamheten. Till deras hjälp har de både specialpedagog och 

socialpedagog. Förskollärarna ska även ta nytta av och lära sig av varandra 

som kollegor plus att chefen alltid finns att tillgå som resurs. Några informanter 

berättade om den befintliga styrkan på avdelningen gjort allt de kan för barn-

gruppen och det inte hjälper då är nästa steg att koppla in specialpedagogen. 

Specialpedagogen kan då handleda pedagogerna för att göra det bästa möjliga 

i verksamheten för barnet. När detta sker behöver pedagogerna ha med sig för-

äldrarna i det berättade informanterna.  

5.2.2 Vårdnadshavares delaktighet i barnen i behov av särskilt stöd 

”Man involverar föräldrarna i det vi gör och att framförallt att ditt barn är ett av alla 

andra här för det handlar om att göra alla sedda.” 

Flera av informanterna berättade att skapa en bra relation till barnet och för-

äldrarna är betydelsefullt och att vara ärliga mot dem. Om föräldrar vill veta 

vad deras barn har gjort på förskolan ska förskollärarna berätta det utan att 

ställa något krav tillbaka mot föräldrarna. Förskollärarna är där för alla barn 

och föräldrar. Involvera föräldrarna i verksamheten och visa saker som barnet 

gjort under dagen med exempelvis en film eller bild, för alla barn ska bli upp-

märksammade. Informanten upplevde att det var svårt att göra alla barn till-

räckligt sedda i verksamheten. God kontakt kan underlätta för barnet både 
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hemma och på förskolan ifall vårdnadshavarna och pedagogerna på förskolan 

arbetar likadant i olika situationer. 

”Det är viktigt att vi arbetar tillsammans med vårdnadshavare.” 

En av informanterna förklarade att de har ett barn som har en funktionsned-

sättning och detta barn har en resurs. Resursen är den som har mestadels kon-

takt med föräldrarna och är med på möten med rehab utöver utvecklingssamtal 

på förskolan. Resursen är en tillgång för föräldrarna för att få tips hur de kan 

göra hemma.  

Informanter menade på, att om barn är i behov av särskilt stöd, har det även 

visat sig att föräldrarna ofta behöver stöd i sin föräldraroll. Många föräldrar till 

barn med stöd upplever att det är jobbigt angående barnet eller vet inte själv 

hur de ska gå vidare och arbeta med sitt barn. Föräldrar har inte bara kontakt 

med pedagogerna på avdelningen utan även med specialpedagogen för att få 

fler tips för att arbeta vidare utifrån barnets bästa. På en förskola berättade in-

formanten, om barngruppen ska göra en aktivitet utanför förskolans område, 

tillfrågas vårdnadshavarna om barnets delaktighet. Pedagogerna och vårdnads-

havare, för barn med särskilt stöd, diskuterar upplägget av aktiviteten.  

Om specialpedagogen ska kopplas in för barnet, sker det först ett samtal med 

föräldrarna som får godkänna att specialpedagogen kommer och observerar 

deras barn. Pedagogerna för en dialog tillsammans med föräldrarna för att för-

klara varför pedagogerna vill koppla in specialpedagogen. Det kan skrivas en 

handlingsplan efter specialpedagogen kopplas in men det är inte säkert. Om en 

handlingsplan skrivs får föräldrarna godkänna och vara med på uppföljning var 

10:e vecka samtidigt som pedagogerna har uppföljning var 4:e vecka. 

5.3 Analys 

Min analys utifrån insamlat datamaterial har resulterat i att dela upp informat-

ionen i fler avsnitt. Uppdelningen av datamaterialet kategoriserades in i olika 

delar utifrån det som informanterna pratade återkommande om.  

Informanternas svar var ganska likartade och samstämmiga. En tolkning som 

gjordes var att alla hade en tydlig bild hur de arbetade med dessa uppgifter, hur 

väl stämmer teorin med verkligheten. Det är små marginaler som skiljer en god 

miljö och att alla barn synliggörs. Sjukdom på personal eller barn, stora barn-

grupper var orsaker till att personalen kände att de inte lyckades uppnå sina 

mål. Gemensamma punkter som framkom var när det gäller inkluderingsstra-

tegier i förskolan var planeringen är viktig och miljöns utformning. När det 

gäller barn i behov av särskilt stöd framkom vårdnadshavarens delaktighet som 

en viktig del samt vilka resurser som förskolan har tillgång till. Med resurser 

här menas ekonomiska anslag, personaltäthet, delaktiga chefer som bollplank 
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vid svåra situationer. Tillgång till andra specialister och stödpersoner i verk-

samheten såsom specialpedagoger och socialtjänst. Dessa ämnen i koppling till 

syftet och frågeställningarna i studien utgick uppdelningarna från. 

5.3.1 Utifrån teoretiska perspektiven 

Intersektionellt perspektiv lägger fokus på att barnen ska vara delaktiga i en 

inkluderande verksamhet genom att anpassa verksamheten till alla barn och 

inte till ett enskilt barns utveckling (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

Detta bekräftas även av informanter i studien att pedagogerna anpassar verk-

samheten och miljö efter barngruppen de har för att inkludera alla barn. Detta 

kan konstatera att barnen ska vara inkluderande i miljön som finns på försko-

lan.  

Makt och ojämlikhet kan styra de olika kategorierna som är inom intersektion-

ellt perspektivet. Kategorierna påverkar människors liv (Engdahl & Ärlemalm-

Hagsér, 2015). Makt kan jämföras med som en informant förklarade att den 

brukar ställa frågan ”vem får jag vara hos dig?” till barnen. Detta påverkar 

barnens liv och de får ha makt över hur andra ska vara mot dem. Ojämlikheter 

utifrån informanternas utsagor är vilka resurser förskolorna har för tillgångar 

till att bemöta alla barnen i en inkluderande verksamhet. En av informanterna 

påpekade vikten av att känna till vilka resurser som kan utnyttjas för barn i 

behov av särskilt stöd, utifrån verksamhetens totala budget. Engdahl och Är-

lemalm-Hagsér (2015) skriver om att makt och ojämlikhet är en del av vad 

intersektionellt perspektiv betyder. Detta kan även kopplas till att alla föräldrar 

ska få likvärdig information om sina barn vid hämtningar, som en informant 

förklarande.  

Velasquez (2012) skriver om intersektionellt perspektiv att om det blir många 

hinder på en och samma gång. Detta kan påverka individer eller gruppens 

handlingsmöjligheter att de blir hämmande på olika vis. Det Velasquez (2012) 

skriver om kan kopplas samman med det Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 

(2015) skriver att makten som pedagogerna har i förskolan. Det kan tolkas som 

en informant berättade att pedagogerna är närvarande kring barnen, för att 

hindra dem att komma till en situation som barnen inte behärskar. Pedagogen 

påverkar även de andra barnen i leken genom att ge barnet positiv uppmuntran. 

Om inte pedagoger är närvarande kring barnen kan barnet få flera hinder och 

få kompisarna emot sig. Detta framkommer även av några informanter gäl-

lande inskolningar att vara närvarande kring barnet. En informant berättade att 

de arbetar med hur kompisarna reagerar eller känner när en kompis gör något 

emot dem som tydliggöras med det som Velasquez (2012) skriver om angå-

ende att en individ får hinder mot sig.  
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Utifrån det sociokulturella perspektivet utvecklas barn genom biologiska för-

ändringar (Nilholm, 2016) som kan stödjas av förskolans verksamhet om hur 

förskollärarna inkluderar alla barnen i verksamheten och kommunicerar med 

varandra. Johansson (2012) skriver att barn utvecklas i samspel med andra. Om 

verksamheten inkluderar alla barn har barnen chans att utvecklas tillsammans 

oavsett behov. Johansson (2012) skriver även att medierade innebär kommu-

nikation i samband med olika redskap där ett redskap är språket. Språket kan 

användas på olika sätt i förskolan, exempelvis genom att använda tecken som 

stöd för att kommunicera med varandra. Detta var något som flera förskolor i 

studie arbetade ifrån. Ett redskap som framkom i några intervjuer var att av-

delningarna använder sig av att varje individ har ett personligt tecken som de 

kan kommunicera via. Tecken som stöd i en av förskolorna som studien utgår 

ifrån har även varit gynnsam för andra barn att använda för att kommunicera 

med varandra. Detta bidrog med att barnen utvecklade sitt språk tillsammans 

med tecken. Det kan jämföras med det som Johansson (2012) skriver att språ-

ket består av symboler som kan liknas med tecknen som förskolan använder 

sig av.   

Lärande sker i sociala sammanhang (Johansson, 2012) och kommunikationen 

är en avgörande roll i sociokulturella perspektivet (Nilholm, 2016). En infor-

mant förklarade att vissa barn behöver ha ett extra stöd för att inte utmärka sig 

negativt i barngruppen. Det är genom sociala sammanhang som barnen utveck-

las. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver om sociokulturella perspek-

tivet innefattar hur individer tillsammans tolkar skeenden och omvärlden uti-

från sammanhanget de befinner sig i. Detta styrker det som en informant för-

klarade, att de arbetar gruppstärkande med barngruppen exempelvis genom hur 

ett barn känner i fall ett barn gjort något snällt eller elakt mot kompisen.  

5.3.2 Analys utifrån forskningsöversikter 

Renblad och Brodin (2014) skriver om behovet av specialpedagoger i försko-

lan vilket även alla informanter i denna studie uppgav att de har tillgång till på 

olika sätt. Renblad och Brodin (2014) skriver även om hur sociala omgiv-

ningen kring ett barn påverkar deras utveckling. Behovet av mer pedagoger 

och resurser till förskolan framkom även. Informanterna i denna studie håller 

med om att de skulle behövas mer resurs till förskolan exempelvis pratade en 

informant om socialpedagog. En informant förklarade det motsatta jämfört 

med Renblad och Brodin (2014) att de har ordentligt med resurser för att bed-

riva en verksamhet. Av en annan informant framkom att de arbetar med att ta 

tillvara på resurserna som finns på förskolan.  

Ett inkluderande arbetssätt i förskolorna betyder att det omfattar alla barn och 

att om åtgärder sker i verksamheten är det för alla barnen (Renblad & Brodin, 
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2014). Detta tar även en informant upp att barnen ska få stödet som de behöver 

utifrån skolinspektionen. Vidare funderar informanten på hur mycket av för-

skolans ekonomi som ska gå till resurserna som kan krävas i vissa fall. Infor-

manter förklarade att de gör åtgärder i förskolan för att det ska passa alla barn 

och inte bara för ett barn exempelvis att undvika köer som inte alla behärskar 

att stå i.   

Renblad och Brodin (2014) skriver att det ökar med barn med uttalssvårigheter, 

vilka kan tolkas med att flera informanter förklarade att de arbetade med tecken 

som stöd för att kunna kommunicera. Renblad och Brodin (2014) förklarar att 

miljön och personalens förhållningssätt behöver ändras för en inkluderande 

verksamhet och inte barnen som ska anpassas. Vilket bekräftar det som infor-

manterna förklarade att miljön ska vara anpassad efter hela barngruppen. In-

formanter förklarade även betydelsen av föräldrakontakt för att visa hur barnen 

har det på förskolan. Detta bekräftar även Renblad och Brodins (2014) forsk-

ning vikten av att ha bra kontakt med vårdnadshavare. Kontakten ska handla 

om vilka möjligheter det finns hos barnet istället för bristerna. Vårdnadshavare 

kan uppleva att det är jobbigt att hämta och lämna sina barn om de bara hör om 

bristerna. Detta kan bekräftas av en informant som förklarade om svårigheterna 

vid lämning och hämtning.  

Lunneblad (2013) skriver kring att ta emot nyanlända barn och familjer i för-

skolan är en komplex fråga. Detta skiljer sig mellan pedagoger vad de ansåg 

hur pedagogerna ska bemöta dessa familjer. Uppgifterna gick isär vad flera 

informanter i denna studie berättade, att alla barn inkluderas i verksamheten 

och i början av inskolningen är få barn tillsammans med en pedagog. Detta 

skiljer sig från det som Lunneblad (2013) skriver om att pedagogerna ansåg att 

de fick anstränga sig för att förskolans verksamhet ska vara anpassad efter nya 

barnet och familjen. Flera av informanterna i denna studie förklarade betydel-

sen med att ha en god kontakt med vårdnadshavare. Medan i Lunneblads 

(2013) forskning framkommer att vårdnadshavarna ska rätta sig efter svenska 

samhället och förskolan. 

För en inkluderande verksamhet som ger stöd till alla barn behöver läraren 

tydliggöra det tillsammans med barnen. Samtidigt som läraren behöver mot-

verka ojämlikheter bland barnen (Tamakloe, 2018). Det bekräftas även av in-

formanterna i denna studie som uppger gällande att alla barn inkluderas i verk-

samheten och att barnen får det stöd de behöver. Detta utförs på olika sätt i 

förskolorna, vissa informanter arbetar aktivt med inkludering. Någon annan 

informant förklarade att arbetet med inkluderingen sker undermedvetet utifrån 

arbetet med läroplanen.  
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Tamakloe (2018) skriver utifrån sin forskning att det som påverkade lärarna 

för en inkluderande verksamhet är att det inte finns tillräckligt med resurser. 

Resurserna kan vara rullstolar, spel och böcker inom verksamheten. Klasstor-

lek och resursfrågorna påverkade beteendet hos lärarna gentemot barnen. Detta 

framkom inte bland informanterna i denna studie att material som resurser var 

ett hinder dock framkom bland informanterna om pengabrist kring att fixa ord-

ning avdelningen efter barngruppen eller att miljöns utformning som blir li-

dande i planeringen. Informanterna förklarade att de gjorde vad de kunde för 

att utveckla miljön som är anpassad till alla barn.  
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer diskussionen att delas in i två avsnitt: resultatdiskussion 

och metoddiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera mina slutsatser kring informanternas 

utsagor i samband med teorierna och tidigare forskning. Diskussionen kommer 

att utgå ifrån studiens syfte och frågeställningar. Resultatdiskussionen bygger 

både på resultatdelen samt analysdelen och kommer delas in under två olika 

kategorier som är kopplat till frågeställningarna i studien.  

6.1.1 Inkludering  

Informanterna förklarade sina inkluderingsstrategier i verksamheten på olika 

sätt. En av informanterna förklarade att det är barnen som planerar deras verk-

samhet utifrån sina egna frågor och idéer. Informanten menade att alla frågor 

som ställs, tas upp i barngruppen under olika tidpunkter. Det är viktigt att alla 

barn får vara aktiva i besvarandet av frågorna. Detta kopplas till det Engdahl 

och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver om att inkludering och social delaktighet 

har liknade betydelse. Om barnen är delaktiga i frågorna inkluderas de i grup-

pen. Jag anser att det är positivt att utgå från barnen, men blir alla barnen verk-

ligen synliga i gruppen? Jag anser att pedagogerna ändå är med och påverkar 

frågorna som när informanten förklarade att de är med och styr i fall flera frå-

gor är liknade.  

Flera informanter i denna studie förklarade att deras inkluderingsstrategier är 

att dela in barnen i mindre grupper. Grupperna alternerar efter en viss tid för 

att alla barn ska bli synliga i gruppen samt vara anpassade efter barnens för-

mågor. Jag bedömer att små grupper är bra för att barnen ska bli synliga och 

ha större utvecklingsmöjligheter. Detta är något som Nilholm (2012) skriver 

om att förskolan ska vara lämplig för alla barnen och detta leder till att barnen 

inkluderas i verksamheten. Mindre grupper i förskola kan även jämföras med 

det som står i den statliga utredning En hållbar lärarutbildning (SOU, 

2008:109) med begreppet ”en skola för alla”. Det betyder att inte alla barn 

behöver få samma undervisning samtidigt, utan att undervisningen är till för 

att alla barn ska få sina behov tillgodosedda. Min bedömning är att barnen får 

sina behov tillgodosedda när det är färre barn i en aktivitet. 

En informant beskriver att de arbetar med inkluderingsbegreppet genom att 

försöka anpassa alla aktiviteter och samlingar till alla barn. Pedagogerna vill 
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att barnen ska känna att ”wow det vill vi göra” samtidigt är pedagogerna med-

vetna om att aktiviteter inte alltid blir som de har tänkt sig. Detta kan jämföras 

med det som Tamakloe (2018) skriver om att lärarna behöver involvera alla 

barn för att det ska vara en inkluderande verksamhet. Inkluderingen kan påver-

kas utifrån Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver om intersektionellt 

perspektiv som innebär att verksamheten ska vara inkluderande och vara an-

passad till alla barn i förskolan. Jag anser utifrån informanternas utsagor att det 

inte alltid är lätt att inkludera alla barn i allt som görs i förskolan. Det är bety-

delsefullt att alla barn får chansen att vara delaktiga i aktiviteter. 

Ett bra verktyg för att inkludera barn är leken med närvarande pedagoger, som 

några informanter berättade. Detta är även som pedagogerna förklarar, enligt 

Johansson (2012), att lärandet sker i sociala sammanhang. En av informanterna 

berättade om hur de arbetar kring leken med ”lekgrupper”. I grupperna bestäm-

mer pedagogerna vilka som ska leka tillsammans och att pedagogerna är med 

i leken för att inkludera alla barn. Detta kan inte jämföras med det som 

Tamakloes (2018) studie tar upp att lärarna säger i intervjuer att de bemöter 

alla barn lika. Vid observationerna påvisades att lärarna inte alls bemöter barn 

med funktionshinder på samma sätt som resten av barnen. En jämförelse skulle 

kunna vara med det Persson och Persson (2012) skriver om att alla barn ska 

förenas i den ordinarie pedagogiska verksamheten. Jag menar att alla barn ska 

behandlas likvärdigt för att alla är vi olika och behöver olika bemötanden. 

Detta förklarade även en av informanterna att pedagogerna behöver acceptera 

barnen som de är och inte forma dem efter någon mall. Detta kan jämföras med 

det som Jensen (2017) skriver utifrån pedagogernas förväntningar och attityder 

som påverkar om barnen inkluderas eller exkluderas i verksamheten. 

Flera förskolor arbetar med tecken som stöd, detta anser jag är betydelsefullt 

för individens inlärning av språket. När pedagogen både förklarar ordet verbalt 

och med tecken ökar inlärningen av språket. Detta är en del av inkluderings-

strategier som pedagogerna har i verksamheten. Det gör att barnen både få se 

tecknet samt höra vad det heter för att kunna utveckla sina verbala kunskaper. 

Använda tecken som stöd i förskolan anser jag att pedagogerna i Lunneblad 

(2013) forskning skulle ha nytta av för att kunna kommunicera både verbalt 

och med tecken tillsammans med nyanlända familjer. Där jag har gjort VFU 

har de ett personligt tecken på alla individer precis som några informanter i 

denna studie berättade att de arbetade med. Detta ansåg jag var något positivt 

på VFUn att de gjorde både tecknet samtidigt som de sjöng namnet på indivi-

den när de sjöng namnsången. Genom att göra tecken samtidigt kan det bli en 

inkluderande verksamhet för alla individer. Detta kan jämföras med det Jo-

hansson (2012) skriver om att barn utvecklas tillsammans med andra genom 

olika redskap. Detta kopplar jag samman med det informanterna berättade om 
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användandet av tecken som stöd som ett språk med symboler för att barnen ska 

utvecklas tillsammans med varandra. Det används på flera förskolor för att in-

kludera alla barn med varandra. Detta skriver Persson (2013) om att barn ska 

känna sig delaktiga, gemenskap och meningsfullhet i förskolan och ingen ska 

exkluderas.    

Några informanter berättade att de är inomhus när det tillkommer ett nytt barn 

till förskolan, med något ytterligare barn. Detta kan göra att barnet kan skapa 

en trygghet till pedagogen, några barn samt miljön. Lunneblad (2013) forsk-

ning visar istället på att pedagogerna är osäkra på hur de ska bemöta ett nytt 

barn och familjen om de nyss har flyttat till Sverige. I Lunneblad (2013) studie 

framkommer även att pedagogerna anstränger sig för att anpassa verksamheten 

efter barnet och familjen. Mitt intryck av Lunneblads (2013) studie är att per-

sonalen uppfattar de som svårt att anpassa verksamheten utifrån den rådande 

inkluderingsideologin. Förskolornas verksamhet i kommunerna ser olika ut 

och påverkas av lokala och begränsande förutsättningar. I min egen begränsade 

studie som i stora drag visade på motsatsen, är jag ändå ödmjuk att inse att 

kommunernas förskoleverksamheter möter olika former av hinder för inklude-

ringssträvanden. Olika informanter förklarade att de har ansträngande budget 

för att utveckla förskolemiljön. Detta är en av flera förekommande brister i 

förskolans verksamhet. Miljön blir oftast bortprioriterad av andra saker som 

pedagogerna ansåg var viktigare. Alla informanter i denna studie förklarade att 

miljön har en viktig betydelse för en inkluderande verksamhet. Miljön kan 

kopplas samman med det som Skolverket (2017) tar upp angående att miljön 

har en påverkan på kunskapsutvecklingen hos barnen. Enligt informanterna är 

en fungerande lekmiljö är anpassad efter barngruppen och visar tydligt vad för 

sorts lek som är anpassad till miljön. Det är en förutsättning för en fungerande 

lek, som kopplas samman med det Jensen (2017) skriver om att miljön ska vara 

anpassade efter barnens förutsättningar.  

6.1.2 Barn i behov av särskilt stöd  

Informanterna förklarade bara kring begreppet barn i behov av särskilt stöd 

och inte utifrån begreppet extra anpassningar till barnen. Jag kan ändå tolka att 

flertalet av informanterna även berättade om extra anpassningar. Ett exempel 

är om ett barn som inte orkar vara med på en hel samling, utan barnet är med i 

starten så länge som orken finns, innan barnet får ett uppdrag utanför sam-

lingen. Ett annat exempel som en informant sa ”under barnets tid i förskolan 

behöver alla barn extra stöttning någon gång”. Detta kan jag koppla samband 

med att barnen behöver extra anpassningar i förskolan någon gång under vis-

telsen men behöver inte vara särskilt stöd.   
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Flertalet av informanter förklarade att alla barn har behov och alla är olika. 

Detta anser jag är något som måste arbetas med hela tiden och för att det ska 

underlätta i framtiden för barnen om de får stödet som de behöver i förskola. 

Bemötandet av barn i behov av särskilt stöd förklarade informanterna att de 

gör på olika sätt. Johansson (2012) skriver barn lär sig i samspel med andra i 

sociokulturella perspektivet betydelsefullt är att ge barn de bästa förutsätt-

ningar för en lyckad framtid redan i förskolan. Ett barn med behov av särskilt 

stöd kan vara av olika anledningar och detta tar även informanterna upp. Ren-

blad och Brodins (2014) skriver att omgivningen till ett barn påverkar barnets 

utveckling. Renblad och Brodin (2014) skriver om resultatet i studien att det 

behövs mer pedagoger och resurser till förskolan. Flera informanter i denna 

studie önskar att de har mer resurserna i förskolan.  

En informant förklarade att den brukar fråga barnen om ”vem får jag vara hos 

dig?” och utgå därifrån vid bemötande av barnet. Detta kan kopplas till inter-

sektionellt perspektiv som Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver om 

makt. Förskolläraren har makt gentemot barnet men bjuder in barnet att den 

får bestämma över hur informanten ska vara mot den. Detta gör att barnet får 

makt och kan bestämma över hur den vill bli bemött. Jag anser att detta skulle 

kunna fungera samtidigt som barnen inte ska ta överhand på pedagogerna. Som 

pedagog gäller det att vara tydlig mot barnen och att pedagogen bestämmer 

samtidigt bemötandet utgår från barnets svar. 

Olika förskolor har olika förutsättningar i form av ekonomiska tillgångar och 

personalmässiga resurser. En informant förklarade att de har mycket personal 

jämfört med barngruppens storlek. Informanten själv förklarade situationen 

som få förunnat samtidigt önskar informant att specialpedagogen är mer på 

plats i förskolans lokaler. Jämför detta med en annan informant som förklarade 

att specialpedagogen och socialpedagogen är med i barngruppen någon dag i 

veckan eller är med och äter. Detta skiljer sig från de andra informanterna som 

har tillgång till specialpedagog vid olika ärende. Jag anser att specialpedagoger 

behövs mer på de flesta förskolorna, för stöd till förskollärarna och i barngrup-

perna. Detta förklarar även Renblad och Brodin (2014) att behovet av special-

pedagoger i förskolan för att specialpedagoger känner ansvar för barn i behov 

av särskilt stöd. Detta kan kopplas samman med Skollagen (SFS 2010:800) att 

barn i behov av särskilt stöd ska få stödet som de behöver och förskolechefen 

ska ansvara för att avdelningen har tillräckligt med resurser. I min bedömning 

utifrån denna studie är jag inte säker på om alla barn får de stöd som de behö-

ver. Informanterna förklarade hur pedagogerna arbetar och i några fall anser 

jag att det hade varit bra om pedagogerna och specialpedagogerna eller andra 

resurser har en tätare kontakt. Detta tog även Sandberg och Norling (2009) upp 
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att vilka barn som behöver särskilt stöd är utifrån förskollärarnas förhållnings-

sätt och kompetens kring barn i behov av särskilt stöd. Jag anser det är viktigt 

att pedagoger har bred kompetens om barns behov för särskilt stöd. 

Min bedömning utifrån informanternas utsagor är att några informanter ser 

sina chefer som en resurs och som en informant förklarade att de får ta nytta 

av kollegers erfarenheter och kunskaper. Förskolechefen är en betydelsefull 

resurs som kan stödja pedagogerna. Detta kan kopplas samman med det som 

står på Skolverkets (2018b) hemsida att förskolechefen ansvarar för doku-

mentationen kring barn i behov av särskilt stöd om vilka anpassningar som 

görs.  

Barn med särskilda behov ansåg flera informanterna att en viktig förutsättning 

är en bra relation till föräldrarna. Informanterna förklarade att det är många 

föräldrar som tycker det är jobbigt vid lämning och hämtning för oftast får de 

höra de svårigheter som barnet har. Detta förklarar Renblad och Brodin (2014) 

i sin forskning att pedagogerna ska fokusera på möjligheter tillsammans med 

föräldrar. Detta kan kopplas samman med Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 

(2015) som skriver om angående intersektionellt perspektiv att sociala sam-

mansättningar påverkar människors liv och makten påverkar detta. Min upp-

fattning är att föräldrarna kan känna att pedagogerna på förskolan har makt 

gällande vad som händer deras barn. Detta kan påverka föräldrarna att de upp-

lever det som jobbigt att komma till förskolan, även informanter förklarade att 

vissa föräldrar känner så.   

6.1.3 Koppling mellan begreppen inkludering och barn i behov av 

särskilt stöd  

Inkludering är att alla ska inkluderas i barngruppen och det gäller även barn i 

behov av särskilt stöd. Om barnet får det stöd som de behöver inkluderas barnet 

i verksamheten. På så sätt kopplar jag ihop begreppen barn i behov av särskilt 

stöd och inkludering. Hur förskollärare och pedagoger bemöter barn i behov 

av särskilt stöd påverkar även hur barnen bemöter varandra och om de tillåter 

att alla får vara med i leken eller inte. En informant förklarade koppling mellan 

inkludering och barn i behov på ett passande sätt anser jag.  

”Pedagoger finnas nära och se till att barnet i fråga inte faller ner i en grop där de inte 

riktigt behärskar situationen om man säger så. Utan att man finns där och stöttar utan 

att de andra barnen får en syn på att de här barnet kan också. Att det blir en i gruppen.” 

Informanten nämner inte begreppen inkludering eller barn i behov av särskilt 

stöd, samtidigt tolkar jag att om barn i behov av särskilt stöd får rätt förutsätt-

ningar för att behärska situationer påverkar det barnet att bli en i gruppen.   
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6.2 Metoddiskussion  

Denna studie startade genom att jag bestämde mig för att studien skulle handla 

om inkludering och barn i behov av särskilt stöd i förskolan och därigenom 

vilken påverkan som förskolans miljö har för barnen.  

Om jag hade fått till båda pilotintervjuerna som jag hade tänkt, kunde det gett 

mig bredare förutsättningar inför kommande intervjuer. Från pilotintervjun 

fick jag flera tips som jag hade nytta av i intervjutillfällena. Under pilotinter-

vjun testades ljudinspelning för att se att det fungerade. När mobilen gick in i 

viloläge avbröts inspelningen. Detta åtgärdades och testades mer utförligt 

hemma inför genomförandet av intervjuerna till studien.   

Jag påbörjade mina intervjuer samtidigt arbetade jag vidare med forskningsö-

versikt, teorier och metoden. När inte alla förskolechefer hade svarat på mejlen 

tog jag kontakt med dem via telefon för att få till flera intervjuer. Jag borde 

ringt upp förskolecheferna som jag mejlade till första gången tidigare för att få 

svar av dem. Om jag hade kontaktat förskolechefer via telefon direkt, hade jag 

haft möjlighet att eventuellt boka in någon mer intervju. Jag genomförde fem 

intervjuer som jag minst ville ha till min studie. Under intervjuerna framfördes 

alla frågor och vissa intervjuer blev det någon ytterligare fråga för att få svar 

på min utgångsfråga. Vissa informanter förklarade svaren utförligare än andra. 

Det var en fråga som flera informanter började att prata om något annat än vad 

jag hade tänkt att få svar på. Denna fråga borde jag ha förtydligat för informan-

terna vad jag menade. I någon intervju fick jag vara extra tydlig med att för-

klara att det var på den förskolan vi befann oss på som informanten skulle utgå 

ifrån när den svarade på mina frågor. Intervjuerna spelades in, detta påverkade 

några informanter som blev ofokuserade under delar av samtalet. När en inter-

vju var klar började jag transkribera intervjuerna. Arbetet har genomfört efter 

de etiska ställningstaganden som skyddar informanten.  

När jag sökte efter vetenskapliga artiklar eller avhandlingar använde jag mig 

av svenska databaser samt av olika sökord för att hitta texter som passar mitt 

ämne. Jag använde mig av refereegranskat och att hela texten gick att läsa på 

Internet. Jag gjorde sökningar vid flera tillfällen. Första gången hittade jag en 

tidskriftsartikel som jag ansåg passa in inom mitt ämne med inkludering och 

barn i behov av särskilt stöd, men när jag läste den mer noggrant passade inte 

artikeln. När jag sökte vidare hittade jag artikeln som Lunneblad (2013) har 

skrivit. Jag hade troligtvis kunnat hitta en mer anpassad vetenskaplig text till 

mitt ämne. Jag anser ändå att det som Lunneblad (2013) skriver är relevant för 

att jag själv ska få en kunskap om inkludering. De andra två vetenskapliga 

texterna som är med i forskningsöversikten anser jag passade bättre till denna 

studie än vad Lunneblads (2013) artikel gör. Tamakloe (2018) sökte jag mig 

fram till i databasen ERIC och använde sökord för att hitta till den artikeln. 
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Renblad och Brodins (2014) artikel sökte jag även den på svenska databaser. 

Jag anser att alla texter passar i min studie samtidigt som det skulle kunna finns 

flera texter som är anpassade.   

Resultatet skrevs efter att intervjuerna var färdigtranskriberade och utvärdera-

des sedan i analysen och diskussionerna. När jag skrev resultatet fick jag sor-

tera informationen som var relevant för studien. Intervjufrågorna bör vara ut-

formande så att inte frågorna besvaras i en tidigare eller senare frågeställning. 

Jag upplevde att vissa svar kom åter i några frågor, som påverkade att svaren 

mellan intervjuerna blev svårare att sammanställa. Analysen och diskussionen 

var intressant att skriva för att jämföra intervjuerna om hur det är i olika för-

skolor i olika kommuner.  Jag avslutade med att skriva abstract, sammanfatt-

ning och förord på arbetet.  

Denna studie skulle kunna upprepas och göras igen på samma platser. Svaren 

kan skilja sig åt beroende på vem som är informanten, för de är hur de själva 

uppfattar situationen kring inkludering och barn i behov av särskilt stöd. Vali-

diteten i studien förklarar Trost (2010) är för att få fram informanternas verk-

lighet. I denna studie gällande informantens arbete med inkludering och barn i 

behov av särskilt stöd. Detta kunde ha stärkts med att göra observationer av 

verksamheten för att få tillgång till mer data. Jag skulle kunna observerat verk-

samheten innan jag intervjuade förskollärarna. Detta är något som Tamakloe 

(2018) tog upp i sin forskning att utifrån deltagarna i den studien menade på 

att de värdesatte alla barnen med funktionshinder. I observationerna istället 

kunde forskaren se att pedagogerna inte gav barn med funktionshinder samma 

uppmärksamhet som andra barn.  

En begränsning med intervjuer som metod är att informanten riskerar att för-

klara utefter vad de tror att jag som forskare vill få fram. I och med att intervjun 

sker fysiskt och båda parter ser varandra och påverkas även av varandras 

kroppsspråk. Ett annat problem med att genomföra intervjuer är att få tag på 

informanter. I denna studie var det först att få kontakt med en förskolechef för 

sedan få ett samtycke, av både förskolechefen och förskolläraren. Även i inter-

vjuer kan en begränsning vara att båda parter ska hitta en tid och plats som 

passar för att kunna genomföra intervjun.  

Om jag hade gjort en observation som inledning skulle intervjun troligtvis 

handla mer om de aktuella situationer som utspelade sig under observationen. 

Risken att svaren i intervjun efter observationen, skulle handla om vad som 

hände och inte besvara frågorna utifrån intervjuunderlaget. Ett problem med 

det skulle istället vara att intervjuerna kan handla om väldigt olika ämnen, fast 

utgångspunkten i observationen är samma. Det skulle kunna vara en begräns-

ning för vidare arbete med studien gällande resultat och analys. 
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6.3 Vidare forskning på området 

Något som skulle vara intressant är att undersöka vidare att först observera hur 

förskollärarna inkluderar barnen i verksamheten, efter detta intervjuar forska-

ren förskolläraren. Detta för att se om vad förskolläraren gör i arbetet och säger 

stämmer överens. Jag anser om en pedagog arbetar länge inom förskolan kan 

de fastna i sitt spår. Om enkäter skulle användas skulle det kunna skickas ut 

till flera informanter på samma förskola och fler förskolor. Jämförelse skulle 

kunna ske mellan informanternas svar på samma förskola om hur de upplever 

arbetssituationen med att bemöta barn i behov av särskilt stöd och inklude-

ringsstrategier.   

Ett annat intressant område att forska vidare om, är att se hur specialpedagoger 

och andra resurser anser om inkludering och barn i behov av särskilt stöd. Hur 

specialpedagoger och resursers arbetar för alla barnen i verksamheten och hur 

mycket tid de tycker de har i de olika förskolorna. En annan aspekt att under-

söka är vad politiker anser om ekonomin som förskolorna tilldelas för att klara 

av att bedriva hela verksamheten framåt. Om politikerna är insatta hur verklig-

heten ser ut i förskolan om personal och material som är anpassat efter verk-

samheten.  

För att få en fördjupad syn hade det varit intressant att utföra ett större arbete 

kring förskollärare, förskolechef, politiker, vårdnadshavare och resurserna på 

förskolan, vad deras syn på inkludering och barn i behov av särskilt stöd är. 

Jag bedömer att olika yrkeskategorier och vårdnadshavare skulle ha olika åsik-

ter kring hur förskolan arbetar beroende på hur väl insatt de olika parterna är i 

verksamheten. Detta anser jag hade varit väldigt intressant att undersöka även 

att jämföra exempelvis två kommuner med varandra. 
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7 SLUTSATS  

I denna studie framkommer det utifrån syfte och frågeställningarna att förskol-

lärare upplever olika vad de har för förutsättningar att bemöta barn i behov av 

särskilt stöd. Utifrån denna studie har några förskollärare förklarat att de har 

bra med resurs för att bemöta barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna arbetar 

med att ha anpassade resurser på förskolan för att kunna bemöta alla barn. Fler-

talet av intervjuerna med förskollärare ansåg de att alla barn är olika och har 

olika behov i förskolan.  

Utifrån frågeställningen; Vilka förutsättningar upplever förskollärare att de har 

när de möter barn i verksamheten som har behov av särskilt stöd? Min slutsats 

är att bemötandet av barn i särskilt behov är olika beroende på vilken förskola 

det avser. Det gäller både i denna studie och tidigare forskning som påvisar 

detta. Det finns många olika resurser som ger goda förutsättningar att bemöta 

barn i behov av särskilt stöd. Ett utfall av denna studie är att flera verksamheter 

saknar resurser för att tillgodose alla barns behov. 

Hur förskollärarna utformar verksamheten efter inkluderingsstrategier är olika. 

Alla förskollärare i denna studie ansåg att miljön är oerhört viktigt för att in-

kludera alla barn. Miljöns utformning skapas av vilka resurser förskolan har 

och detta varierar. Några förskollärare förklarade att det är pedagogernas för-

hållningssätt som påverkar inkluderingen av verksamheten. Några förskollä-

rarna organiserar verksamheten genom att dela in barnen i mindre grupper vid 

lek, samlingar och aktiviteter. De flesta förskollärare förklarade att de påverkas 

på olika sätt av barnens olikheter när de planerar verksamheten. Detta genom 

att barnen har olika personligheter och förmågor som de tar hänsyn till.  

Utifrån frågeställningen; Hur organiserar och genomför förskollärare inklude-

ringsstrategier i verksamheten? Min slutsats kring denna frågeställning är att 

inkludering är ett brett område att arbeta med för förskollärare. Miljöns utform-

ning ger förutsättningar att inkludera barnen i verksamheten. Ett arbetssätt som 

används för att inkludera barnen i verksamheten är att använda tecken som stöd 

för att kommunicera.  

I min bedömning utifrån syftet i studien, är jag inte säker på om alla barn får 

de stöd som de behöver och därigenom inkluderas i verksamheten. Jag anser 

utifrån denna studie att det är viktigt att ha närvarande pedagoger för bemötan-

det av barn som gör att alla inkluderas i barngruppen. En slutsats som framkom 

är att förskolechefen är viktig som stöd till personalen. Förskolechefen ger för-

utsättningarna så att förskolläraren kan bemöta barn i behov av särskilt stöd 

och inkludera dem i verksamheten.   
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BILAGOR  

Bilaga 1 – Missivbrev till förskolechef  

 

Hej (namn på förskolechefen)! 

 

Jag heter Hanna Svensson och studerar till förskollärare vid Karlstads univer-

sitet via Campus västra Skaraborg i Lidköping. Jag läser den näst sista kursen, 

Förskolan och vetenskapliga perspektiv, termin 6 och har påbörjat mitt exa-

mensarbete som kommer att behandla inkludering och barn i behov av särskilt 

stöd i förskolan. I arbetet planerar jag att genomföra 5 intervjuer med legitime-

rande förskollärare i olika förskolor om deras uppfattningar som berör hinder 

och möjligheter för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolans verk-

samhet. 

 

Jag är medveten om och kommer att tillämpa de etiska ställningstaganden som 

är brukliga i de sammanhang där forskare och studenter på olika sätt genomför 

undersökningar i pedagogiska verksamheter. Därmed vill jag tillställa dig frå-

gan som förskolechef om att få tillåtelse att intervjua en legitimerad förskollä-

rare på (förskolans namn)? Själva intervjuerna kommer att ta mellan 20-30 

min. Jag önskar dock att ni har möjlighet av att avsätta ca en timme för inter-

vjun, då jag går igenom vad intervjun handlar om, att förskollärare får skriva 

under sitt samtycke samt om det är några frågor vid starten och att vi inte be-

höver stressa under intervjun. Både du som förskolechef och förskolläraren 

kan när som helst meddela mig att ni inte längre vill delta i studien och ni 

behöver inte ha någon förklaring till det. 

 

I examensarbetet kommer intervjuerna att transkriberas, dvs. överföras till text 

och avidentifieras. Det gör att er förskola samt intervjuad förskolelärare inte 

kommer att kunna bli identifierad i mitt examensarbete. Intervjun spelas in i 

syfte att kunna skriva ned mina informanters utsagor ordagrant, vilket är en 

viktig förutsättning för att kunna analysera materialet. Det kommer att spelas 

in på en telefon som inte längre används och som ställts i flygplatsläge, för att 

sedan föras över till en extern hårddisk som åtgärd för att inget material av 

misstag hamnar i någon molntjänst i datorn eller telefonen. Såväl inspelat 

material som transkriberade utskrifter kommer att raderas/förstöras då god-

känd examination av mitt uppsatsarbete skett.  

 

Om du godkänner att jag får komma till er förskola och genomföra en intervju 

med någon av dina anställda förskollärare, vore det också bra att få lämpliga 
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kontaktuppgifter till den berörda personen (namn, telefonnummer och mejla-

dress) där jag kan kontakta personen och fråga om samtycke samt komma 

överens om en tid för intervjun. 

 

Är det några funderingar eller frågor i samband med ovanstående förfrågan, 

tveka inte att höra av dig till mig! 

 

Med vänliga hälsningar 

Hanna Svensson 

xxxxx.xxxxx@outlook.com    

Telefonnummer: xxxx-xxxxxx 

 

  

mailto:xxxxx.xxxxx@outlook.com
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Bilaga 2 – Missivbrev till förskollärare  

 

Hej (namn på förskollärare)! 

Vad kul att du kan tänka dig en pratstund med mig angående mitt examensar-

bete. Jag heter Hanna Svensson och studerar till förskollärare vid Karlstads 

universitet via Campus västra Skaraborg i Lidköping. Jag läser den näst sista 

kursen, Förskolan och vetenskapliga perspektiv, termin 6 och har påbörjat mitt 

examensarbete som kommer att behandla inkludering och barn i behov av sär-

skilt stöd i förskolan. I arbetet planerar jag att genomföra 5 intervjuer med le-

gitimerande förskollärare i olika förskolor om deras uppfattningar som berör 

hinder och möjligheter för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i försko-

lans verksamhet. 

 

Jag är medveten om och kommer att tillämpa de etiska ställningstaganden som 

är brukliga i de sammanhang där forskare och studenter på olika sätt genomför 

undersökningar i pedagogiska verksamheter. Därmed har jag först tillställa frå-

gan till förskolechef om att få tillåtelse att intervjua en legitimerad förskollä-

rare på (förskolans namn). Nu frågar jag dig som förskollärare om jag får till-

låtelse att intervju dig? Själva intervjuerna kommer att ta mellan 20-30 min. 

Jag önskar dock att ni har möjlighet av att avsätta ca en timme för intervjun, 

då jag går igenom vad intervjun handlar om, att du som förskollärare får skriva 

under sitt samtycke samt om det är några frågor vid starten och att vi inte be-

höver stressa under intervjun. Både du som förskollärare och förskolechefen 

kan när som helst meddela mig att ni inte längre vill delta i studien och ni 

behöver inte ha någon förklaring till det. 

 

I examensarbetet kommer intervjuerna att transkriberas, dvs. överföras till text 

och avidentifieras. Det gör att er förskola samt intervjuad förskolelärare inte 

kommer att kunna bli identifierad i mitt examensarbete. Intervjun spelas in i 

syfte att kunna skriva ned mina informanters utsagor ordagrant, vilket är en 

viktig förutsättning för att kunna analysera materialet. Det kommer att spelas 

in på en telefon som inte längre används och som ställts i flygplatsläge, för att 

sedan föras över till en extern hårddisk som åtgärd för att inget material av 

misstag hamnar i någon molntjänst i datorn eller telefonen. Såväl inspelat 

material som transkriberade utskrifter kommer att raderas/förstöras då god-

känd examination av mitt uppsatsarbete skett.  

 

Hur ser det ut för dig angående tid när jag kan komma och intervjua dig? Jag 

är flexibel och anpassningsbar angående tid. Hur ser det ut under vecka 49 för 

dig?   
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Är det några funderingar eller frågor i samband med ovanstående förfrågan, 

tveka inte att höra av dig till mig! 

 

Med vänliga hälsningar 

Student: Hanna Svensson 

xxxxx.xxxxx@outlook.com    

Telefonnummer: xxxx-xxxxxx 

 

Handledare: Bo-Lennart Ekström 
Universitetslektor specialpedagogik FD 
xxxxxxxxx.xxxxxxx@kau.se       

Telefonnummer: xxx-xxxxxxx      
  

mailto:xxxxx.xxxxx@outlook.com
mailto:xxxxxxxxx.xxxxxxx@kau.se
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Bilaga 3 – Missivbrev och samtyckesblankett  

 

Hej (namn på förskollärare)! 

Vad kul att du kan tänka dig en pratstund med mig angående mitt examensar-

bete. Jag heter Hanna Svensson och studerar till förskollärare vid Karlstads 

universitet via Campus västra Skaraborg i Lidköping. Jag läser den näst sista 

kursen, Förskolan och vetenskapliga perspektiv, termin 6 och har påbörjat mitt 

examensarbete som kommer att behandla inkludering och barn i behov av sär-

skilt stöd i förskolan. I arbetet planerar jag att genomföra 5 intervjuer med le-

gitimerande förskollärare i olika förskolor om deras uppfattningar som berör 

hinder och möjligheter för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i försko-

lans verksamhet. 

 

Jag är medveten om och kommer att tillämpa de etiska ställningstaganden som 

är brukliga i de sammanhang där forskare och studenter på olika sätt genomför 

undersökningar i pedagogiska verksamheter. Därmed har jag först tillställa frå-

gan till förskolechef om att få tillåtelse att intervjua en legitimerad förskollä-

rare på (förskolans namn). Nu frågar jag dig som förskollärare om jag får till-

låtelse att intervju dig? Själva intervjuerna kommer att ta mellan 20-30 min. 

Jag önskar dock att ni har möjlighet av att avsätta ca en timme för intervjun, 

då jag går igenom vad intervjun handlar om, att du som förskollärare får skriva 

under sitt samtycke samt om det är några frågor vid starten och att vi inte be-

höver stressa under intervjun. Både du som förskollärare och förskolechefen 

kan när som helst meddela mig att ni inte längre vill delta i studien och ni 

behöver inte ha någon förklaring till det. 

 

I examensarbetet kommer intervjuerna att transkriberas, dvs. överföras till text 

och avidentifieras. Det gör att er förskola samt intervjuad förskolelärare inte 

kommer att kunna bli identifierad i mitt examensarbete. Intervjun spelas in i 

syfte att kunna skriva ned mina informanters utsagor ordagrant, vilket är en 

viktig förutsättning för att kunna analysera materialet. Det kommer att spelas 

in på en telefon som inte längre används och som ställts i flygplatsläge, för att 

sedan föras över till en extern hårddisk som åtgärd för att inget material av 

misstag hamnar i någon molntjänst i datorn eller telefonen. Såväl inspelat 

material som transkriberade utskrifter kommer att raderas/förstöras då god-

känd examination av mitt uppsatsarbete skett.  

 

Är det några funderingar eller frågor i samband med ovanstående förfrågan, 

tveka inte att höra av dig till mig! 

 

Med vänliga hälsningar 

Student: Hanna Svensson 
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xxxxx.xxxxx@outlook.com    

Telefonnummer: xxxx-xxxxxx 

 

Handledare: Bo-Lennart Ekström 
Universitetslektor specialpedagogik FD 
xxxxxxxxx.xxxxxxx@kau.se       
Telefonnummer: xxx-xxxxxxx      

 

   

mailto:xxxxx.xxxxx@outlook.com
mailto:xxxxxxxxx.xxxxxxx@kau.se
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Samtyckesblankett 
 
Samtycke till att delta i studien: 
Examensarbete – inkludering och barn i 
behov av särskilt stöd 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker 
till att delta.  
 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt 
och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att 
ange något skäl.  
 
  
 
 
…………………………………………   

 Underskrift  

 

 

 

 

…………………………………………        ……………………… 

 Namnförtydligande                    Ort och datum 

 
 

 

 

 

Student: Hanna Svensson 

xxxxx.xxxxx@outlook.com    

Telefonnummer: xxxx-xxxxxx 

 

Handledare: Bo-Lennart Ekström 
Universitetslektor specialpedagogik FD 
xxxxxxxxx.xxxxxxx@kau.se       
Telefonnummer: xxx-xxxxxxx      
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mailto:xxxxxxxxx.xxxxxxx@kau.se
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Bilaga 4 – Intervjufrågor  

 

Intervjufrågor till förskollärare 

Inledning 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 

Vilka åldrar är det på barnen som du arbetar med? 

 

Hur många barn har ni på avdelningen där du arbetar?  

 

Hur många personal är ni på avdelningen? Hur många procent arbetar ni?  

 

Inkludering 

Kan du berätta kring hur du/ni strävar efter att inkludera alla barn i verksam-

heten?  

 

Om det tillkommer ett barn till er avdelning, hur arbetar ni i inledningsfasen 

för att barnet skall bli inkluderat i den redan befintliga barngruppen? 

 

När ni, pedagoger planerar för samlingar och aktiviteter med barnen, hur pla-

nerar ni utifrån inkluderingsbegreppet?  

Får alla barn vara med eller delar ni upp er? I så fall, hur delar ni 

upp er? Samma grupper varje gång eller ändrar ni om dem? 

 

Påverkas du av barns olikheter när ni planerar en inkluderande verksamheten?  

I så fall hur påverkas du?  

 

Vilken betydelse tillmäter du miljöns utformning på din arbetsplats för ett 

framgångsrikt inkluderingsarbete i din barngrupp? 

 

Barn i behov av särskilt stöd 

Hur definierar du begreppet ’barn i behov av särskilt stöd’ inom ramen för din 

egen pedagogiska verksamhet? 

 

Hur arbetar du/ni för att stödja barnens särskilda behov i förskolan?  

 

Utifrån de befintliga pedagogiska resurser som ni förfogar över i verksam-

heten; bedömer du /ni kan bedriva verksamheten på ett sätt som kommer alla 

barn till del i dagsläget? 

   

Vilka resurser har ni tillgång till på förskolan, exempelvis specialpedagog och 

socialpedagog?  

(Är det några ytterligare resurser ni skulle vilja ha tillgång till?) 
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Kan du berätta hur ni arbetar tillsammans med vårdnadshavare kring barn med 

särskilt stöd? 

 

Avslutningsvis 

Har ni något mer att tillägga kring inkludering och barn i behov av särskilt 

stöd?  

Då tackar jag dig så mycket för att du tog dig tiden för denna intervju!  

  


