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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka förskollärares uppfattningar om hur barn i behov av 

särskilt stöd inkluderas i förskolan. För att uppnå syftet med studien formulerades tre 

frågeställningar som handlade om hur förskollärare definierar inkludering och hur de 

inkluderar alla barn i förskolan. För att besvara dessa frågeställningar användes en kvalitativ 

metod i form av semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Intervjuerna transkriberades 

och analyserades genom en tematisk analys.  

I studien användes de tre teoretiska perspektiven kompensatoriska-, kritiska- och  

dilemmaperspektivet.  

Resultatet visar att samtliga förskollärare strävar efter att inkludera alla barn i förskolan.  

Inkludering definierades av förskollärarna på fyra olika sätt: inkludering innebär att barnen 

får vara med utifrån sin egen förmåga; barnen inkluderas om det skapas en acceptans att 

olikheter finns och att alla har olika behov; inkludering innebär en medvetenhet hos 

förskollärarna, exempelvis hur de ska inkludera barnen i miljön; inkludering innebär 

gemenskap. Resultatet visar att det ges möjligheter att inkludera alla barn när förskollärarna 

skapar en acceptans hos barnen för allas olikheter och behov och att det är stärkande för 

barnens självkänsla samt att inkludering av alla barn skapar en gemenskap. Resultatet visar 

bland annat att det finns svårigheter att definiera vad som utgör barn i behov av särskilt stöd 

samt att skapa acceptansen för alla barns olikheter.  

En slutsats är att alla förskollärarna strävade efter att inkludera alla barn i förskolan, dock  

visade det sig inte alltid vara enkelt. 
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1. Inledning 

Jag valde att undersöka hur förskollärare inkluderar barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 

Frågan är intressant att undersöka eftersom det är något som jag själv förmodligen kommer 

att stöta på när jag börjar arbeta som förskollärare. Jag har även sett under min VFU-period 

hur förskollärare funderar kring hur de ska inkludera alla barn i verksamheten och i 

undervisningen genom att använda särskilt stöd. I de barngrupper jag har varit i under mina 

VFU-perioder har det funnits barn som har varit i behov av någon form av särskilt stöd och 

jag har då varit med och pratat om hur de kan inkluderas på ett sätt utan att utpekas. 

En annan anledning till att jag blivit intresserad av inkludering av barn i behov  

av särskilt stöd är att jag tidigare har arbetat med barn i behov av särskilt stöd. Innan jag 

började studera arbetade jag i grundskolan som elevassistent och fritidspedagog. Då träffade 

jag många olika barn i behov av olika stöd och alla var del av en verksamhet. Under denna 

tid började jag fundera på frågan hur en skola för alla kan skapas.    

Jag har även vid sidan av mina universitetsstudier arbetat som avlösare då jag tagit  

hand om ett barn med funktionsnedsättning. Jag har följt barnet i hemmet under tre års tid 

och sett hen utvecklas. Jag har ibland fått en inblick i hur barnet har det i förskolan och vilket 

särskilt stöd de använder där. Jag har även fått ta del av det särskilda stödet i hemmet. Genom 

att ha arbetat med detta barn har jag fått ett stort intresse för hur hen och andra barn i behov 

av särskilt stöd inkluderas i förskolan. Alla barn är olika och har olika behov som behöver 

bemötas. Därmed framkom frågan hur en förskola för alla kan skapas. 

Den forskning som skrivs fram är delvis riktad till grundskolan, men min bedömning  

var att forskningen även är relevant för förskolan. Min motivering är att inkludering av barn 

i behov av särskilt stöd gäller såväl i förskolan som i grundskolan. I både grundskolan och 

förskolan strävas det att skapa en verksamhet för alla barn.  
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2. Bakgrund 

Nedan framställs det som undersöktes i studien i ett samhälleligt- och förskoledidaktiskt 

sammanhang utifrån förskolans olika styrdokument och rapporter samt tidigare forskning.  

2.1 Definitioner av inkludering 

Nilholm (2021, s. 2–3) skriver om olika definitioner av inkludering. En definition av 

begreppet handlar om placering. Denna definition innebär att ett barn som tidigare varit 

placerat i en särskild undervisningsgrupp blir placerat i en vanlig undervisningsgrupp.  

Barnet är enligt denna definition inkluderat när det får vara placerat i samma grupp som de 

barn som inte är i behov av särskilt stöd. Dock kanske det inte räcker med att barnet placeras 

i en vanlig grupp för att känna sig inkluderat. En annan definition av inkludering är att ha ett 

särskilt stöd i den vanliga gruppen. Det särskilda stödet bör dock ses över så att det ger ett 

önskat resultat för barnets inkludering i den vanliga gruppen, samt att barnet känner sig 

inkluderad i det sociala och får lära sig utifrån sina förutsättningar. Denna definition av 

begreppet innebär att skapa en bra anpassad situation för barnet i en “vanlig” grupp, och ge 

barnet möjligheter att känna sig socialt delaktig och lära sig utifrån sina förutsättningar. 

Barnet är inte inkluderat innan rätt stöd prövats fram. En tredje definition av begreppet 

handlar inte bara om att skapa en bra situation för det enskilda barnet i behov av särskilt stöd 

i en “vanlig” grupp, utan om att skapa en bra situation för alla barn oberoende vilka 

förutsättningar de har (Nilholm, 2021, s. 4). Det finns dock svårigheter med denna definition 

och det är att veta om alla barn känner sig inkluderade. En fjärde definition av inkludering 

handlar om att skapa en gemenskap i gruppen och att det är en social rättvisa att få ta del av 

en “vanlig” gemensam undervisning (Nilholm, 2021, s. 4–5).  

De fyra definitionerna som beskrivs utgår från hur barnen placeras och att barn i behov  

av särskilt stöd placeras i vanliga grupper. Nilholm (2021, s. 5) skriver även om att det finns 

de som utgår från att barnen inte behöver placeras i “vanliga” grupper för att bli inkluderade. 

De som definierar inkludering på detta sätt menar att ett barn är inkluderat om det är med i 

en specialanpassad undervisningsgrupp.  

Lundqvist (2018, s. 114–115) skriver att inkludering handlar om att verksamheten ska  

vara välkomnande och rättvis. Genom att uppskatta barnens olikheter kan det bidra till 

berikade förutsättningar för lärande. Lundqvist skriver även att inkludering handlar om att 

barn, oberoende av funktionsnedsättning och behov av stöd, lär sig tillsammans med andra 

barn genom lek och att umgås tillsammans i lärmiljöer samt att relevanta särskilda stöd kan 

gynna alla barns utveckling och hälsa.  

2.2 Definitioner av barn i behov av särskilt stöd 

Sandberg och Norling (2021, s. 56) skriver att barn i behov av särskilt stöd traditionellt har 

delats in i olika kategorier. Dessa kategorier har varit barn med utvecklingsstörning, olika 

funktionsnedsättningar som exempelvis hörsel-, syn-, och språknedsättning samt andra 

medicinska nedsättningar, exempelvis diabetes och astma. Det har dock funnits problem med 

att definiera barn i behov av särskilt stöd utifrån olika kategorier, vilket är något som 
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Sandberg och Norling (2021, s. 57) också tar upp. Enligt Sandberg och Norling handlar 

problematiken om att definitioner av kategorierna inte beskrivs på samma sätt. Detta kan 

utgöra ett problem eftersom det kan bli en svårighet om barnens behov jämförs för att se 

vilka insatser som behöver prövas. Vidare skriver Sandberg och Norling att det kan finnas 

fördelar med att inte definiera barn i behov av särskilt stöd som olika kategorier. Detta 

eftersom definitionen av en kategori kan sakna vilket stöd barnet egentligen har behov av att 

få. Ett barn i behov av särskilt stöd behöver inte vara ett barn med ett speciellt sorts behov, 

utan behovet kan vara ett behov som även andra barn har behov av (Sandberg & Norling, 

2021, s. 58).  

Björck-Åkesson (2021, s. 32–33) skriver om barn som är i behov av särskilt stöd men  

som inte definierats in i en speciell kategori. Det kan innebära ett barn som inte har fått någon 

diagnos men som ändå är i behov av särskilt stöd utifrån förskollärares bedömningar. Barn 

utan diagnos kan dock hamna i skymundan. Utan en fastställd diagnos får barnen inte stöd 

från exempelvis habiliteringen (Björck-Åkesson, 2021, s. 39) och får då nöja sig med de stöd 

som förskolepersonalen har möjlighet att ge utifrån sina kunskaper.  

Barnens varierande behov ställer stora krav på förskolepersonalen att bidra med olika  

åtgärder för att stötta alla behov. Skolverket (2022) skriver på deras hemsida om skillnader 

mellan extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar är en liten stödinsats som 

normalt sätt är möjlig för lärare och annan personal att genomföra inom verksamheten. 

Särskilt stöd är insatser som är mer ingripande och som lärare och övrig personal inte har 

möjlighet att genomföra inom den vanliga verksamheten. I förskolan ska särskilt stöd eller 

andra stödinsatser sättas in om förskolepersonalen, ett barn eller barnets vårdnadshavare 

bedömer ett sådant behov. Hur stödåtgärderna ska dokumenteras i förskolan är däremot 

oklart och upp till förskolan att bestämma (Skolverket, 2022).  

Enligt Skollagen (SFS, 2010:800, kap 8, 9 §) ska barn, som av fysiska, psykiska eller av 

andra skäl är i behov av särskilt stöd för att utvecklas, få det stöd som deras speciella behov 

kräver. Om personal i förskolan eller ett barn eller ett barns vårdnadshavare uppger att ett 

barn är i behov av särskilt stöd ska rektorn se till att särskilda stödinsatser sätts in. Under 

utformningen av särskilt stöd ska vårdnadshavare få möjlighet att delta.  

I förskolans läroplan (Lpfö18, 2018, s. 6) står det att barn, som av olika skäl behöver  

ökad stimulans och ledning eller särskilt stöd, bör särskilt uppmärksammas av förskolan. 

Barnen ska stöttas för att dem ska utvecklas så långt som möjligt utifrån deras behov och 

förutsättningar.  

Både i Skollagen och i förskolans läroplan (SFS, 2010:800 och Lpfö18, 2018) framgår  

det tydligt att barn har rätt till särskilt stöd med utgångspunkt i sina behov. Vad som 

kännetecknas som ett barn i behov av särskilt stöd är upp till personal inom verksamheten 

att tolka utifrån barngruppen och barnen. Sandberg och Norling (2021, s. 56) framhåller att 

begreppet barn i behov av särskilt stöd kan tolkas som en social konstruktion. Med det menas 

vilken kompetens, vilka värderingar och attityder verksamheten har är betydande för hur 

verksamheten konstrueras kring barn i behov av särskilt stöd. Begreppet kan även ses som 

en social konstruktion eftersom definitionen av barn i behov av särskilt stöd inte enbart utgår 

från egenskaper hos barnen utan även från vilket synsätt som personalen inom förskolan har. 

Lutz (2021, s. 25) skriver att barn i behov av särskilt stöd ofta är definierade ur ett 

vuxenperspektiv. Detta vuxenperspektiv kan ha som utgångspunkt att de här barnen utgör 
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ett problem. Avsikten med att definiera barnen på detta sätt kan vara att de problem som 

uppmärksammas ska kunna bemötas med rätt stöd som kan gynna både barnen och 

verksamheten. Denna utgångspunkt kan dock göra så barnens agens begränsas och att 

barnens beteende kan bli en företeelse för vad som anses vara normalt och avvikande.  

Framskrivandet om barn i behov av särskilt stöd i styrdokument till förskola har 

förändrats över tid. I tidigare styrdokument för förskolan skrevs det om “barn med behov av 

särskilt stöd”. Denna formulering syftade på att det krävdes särskilda insatser för specifika 

grupper av barn och att deras svårigheter följde med dem i olika miljöer. Begreppet “barn i 

behov av särskilt stöd” växte senare fram för att minska framhävningen av att svårigheterna 

ligger hos barnen och öka framhävningen av att miljön måste ge stöd så att barnen kan 

fungera i verksamheten och med andra barn. Utgångspunkten i denna ändring var att alla 

barns grundläggande behov är detsamma men att vissa barn är i behov av särskilt stöd för att 

få dessa behov tillfredsställda (Sandberg & Norling, 2021, s. 59–61). Idag finns begreppet 

barn i behov av särskilt stöd endast två gånger i förskolans läroplan. Det står att vid 

övergångar, exempelvis till förskoleklass, ska utvecklingen hos barn i behov av särskilt stöd 

uppmärksammas och att de genom undervisning ska utmanas och få det stöd de behöver för 

att utvecklas (Lpfö18, 2018, s. 17 och 19). 

 

2.3 En förskola för alla barn 

Enligt Skollagen (SFS, 2010:800, kap 8, 2§ och 8§) ska alla barns utveckling och lärande 

stimuleras i förskolan. Barnen ska även ges möjlighet till en trygg omsorg. Förskolan ska 

utformas på så sätt att omsorg, utveckling och lärande skapar en helhet utifrån en helhetssyn 

på barnen och deras behov. Förskolan ska även uppmuntra till en social gemenskap och 

förbereda barnen till en framtida skolgång. Barngruppernas sammansättning ska även vara 

lämplig och erbjuda barnen en god miljö. I en förskola för alla får alla barn förutsättningar 

för lärande och utveckling oavsett förmåga. Detta kan exempelvis ske genom lek, 

gemensamma dagliga rutiner eller genom deltagande i undervisning. Barnen kan imitera och 

observera varandra och ge varandra stöd och hjälp (Persson, 2021, s. 5).  

I förskolans läroplan (Lpfö18, 2018, s. 6–7 och 10–11) står det att alla barn ska få  

möjlighet till lärande och utveckling i förskolan. Samtidigt ska de erbjudas en trygg miljö 

som bidrar till att inspirera samspel och utforskning av omvärlden. Alla barn ska även få 

uppleva att de gör framsteg och klarar av saker som anses som svårt samt känna sig som en 

del av en gemenskap. Personalen i förskolan ska även vara observant och ge alla barn 

möjligheten att samspela med varandra och de vuxna.  

Det framgår tydligt i Skollagen och i förskolans läroplan att förskolan ska vara en  

samlingsplats för alla barn och stå till grund för ett livslångt lärande utifrån barnens 

förutsättningar. Björck-Åkesson (2021, s. 50) betonar att en förskola för alla barn är det först 

när alla barn utvecklas och lär sig samt känner sig delaktiga. Eftersom förskolan ska vara 

anpassad för och bemöta alla barn ställer det höga krav på personalen att kunna tillmötesgå 

allas olika behov. För att göra detta behöver förskollärarna skapa sig en förståelse för barnen 

och förskolans miljö. Genom att förstå barnen och samspela med dem kan deras trygghet 

och positiva erfarenhet av förskolan stärkas (Björck-Åkesson, 2021, s. 26). För att göra detta 

behövs att pedagogiska relationer skapas, vilket omfattar alla barn och en förskollärare kan 
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inte välja vilka barn den ska skapa relationer med. En grundläggande utgångspunkt inom 

dessa relationer är att alla barn och vuxna lär och utvecklas i relation till varandra genom att 

förstå och göra sig förstådda. Det kan hända att förskollärarna ofta utgår från att barn förstår 

något men det är också viktigt att se hur barnen uttrycker sin förståelse. Barnen behöver få 

verktyg att kommunicera sin förståelse och göra sig förstådda i möte med andra barn och 

vuxna. Barn eller vuxna som inte lyckas göra sig förstådda kan lätt missförstås, vilket kan 

skapa en frustration och minskad tillit till andra (Persson, 2021, s. 1–2).  

2.4 Problemformulering 

Utifrån detta kapitel Bakgrund är arbetet med inkludering och barn i behov av särskilt stöd 

tolkningsbart. Det framgår i styrdokument att förskolan ska vara en plats för alla barn men 

hur detta ska möjliggöras eller hur en förskola för alla ska skapas är det upp till 

förskolepersonalen att besluta om, men även hur denna förskola för alla ska skapas. Detta 

tolkningsutrymme gjorde det intressant att undersöka förskollärares definitioner kring 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd och hur de arbetar i undervisningen med det.  

Eftersom det inte framgår i styrdokumenten helt hur arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd ska utföras och dokumenteras var det även intressant att undersöka vilka svårigheter 

och möjligheter som anses finnas med att inkludera alla barn. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka förskollärares uppfattningar om hur barn i behov av 

särskilt stöd inkluderas i förskolan. Följande frågeställningar formulerades för att leda till 

syftet: 

 

 

 Hur definierar förskollärare inkludering av barn i behov av särskilt stöd? 

 Hur inkluderar förskollärare alla barn i förskolan? 

 Vilka möjligheter respektive svårigheter uttrycker förskollärare att det finns med 

inkludering av alla barn?  
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4. Forskningsöversikt 

Nedan ges en forskningsöversikt på vad tidigare forskning kommit fram till gällande 

inkludering och en förskola för alla.  

4.1 Inkluderingsstrategier 

Nilholm och Alm (2010, s. 239–240 och 242) genomförde en fallstudie för att ta reda på vad 

som anses vara ett inkluderande klassrum i Sverige. En utgångspunkt som de hade i studien 

var att utveckla en uppsättning av metoder för att kunna undersöka om ett klassrum är 

inkluderande eller inte. En annan utgångspunkt var att undersöka vilka strategier lärarna 

använde sig av för att inkludera eleverna i klassrummet.  

I fallstudien studerades en grundskoleklass som bestod av två lärare och femton elever.  

Fem av eleverna i klassen hade diagnostiserats av barnpsykiatrin och tre av eleverna var ett 

år äldre än de andra eleverna. Efter studien diagnostiserades ytterligare en elev (Nilholm & 

Alm, 2010, s. 242–243). Studien pågick under två års tid. I studien användes 

semistrukturerade intervjuer och observation för att samla in datamaterial. Nilholm och Alm 

(2010, s. 246–247) kom fram till sex stycken strategier som lärarna använde för att inkludera 

eleverna i klassrummet: 

1. Anpassa undervisningen för elevernas individuella behov.  

2. Skapa tydliga ramar genom att ha grundregler där alla visar respekt och lyhördhet 

gentemot varandras åsikter och att det är bra att ha olika åsikter samt att ha olikheter. 

Genom att ha en tydlig planering över dagen och vad som förväntas av barnen blir 

ramarna tydliga. Genom att agera fort om något problem uppstår skapas också tydliga 

ramar. 

3. Stärka gruppens sociala processer och lärande genom gruppaktiviteter. 

Gruppaktiviteter som innehåller lek, samarbete, problemlösning och samling av 

material.  

4. Skapa goda relationer till elevernas vårdnadshavare. 

5. Inkludera samtal och diskussioner i akademiska övningar och uppmuntra samarbete 

genom problemlösning.  

6. Respektera eleverna, vara positiva och försöka att undvika konfronterande relationer. 

Inkludera elevernas val av deltagande.  

Dessutom placerades elever med funktionsnedsättningar (disabilities) på avstånd från 

varandra och fick extra stöd vid övergångarna mellan olika aktiviteter. Lärarna poängterade 

även vikten av att ha en liten storlek på klassen och att ha samma syn på undervisningens 

tillvägagångssätt samt att fördela arbetet mellan varandra. Lärarna strävade efter att hitta en 

balans mellan att skapa en gemenskap och att bemöta varje elevs enskilda behov (Nilholm 

& Alm, 2010, s. 248).  
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4.2 En inkluderande lärmiljö 

Soukakou (2016, s. 1) har skrivit fram en manual för hur en inkluderande verksamhet kan 

skapas. Den är utformad för att användas med förskolebarn i åldrarna 2–5 år. Soukakou 

arbetade fram denna manual, så kallad The Inclusive Classroom Profile (ICP), genom att 

följa fem steg. I det första steget gjordes en fallstudie. Fallstudien genomförde Soukakou 

genom observation av olika verksamheter och intervjuer av förskollärare, specialister, 

resurser och andra som exempelvis rektorer. I det andra steget undersöktes konceptet för 

inkluderande metoder. Detta gjordes genom att identifiera mål för barn med och utan 

funktionsnedsättning i en verksamhet. Några av målen identifierades var barns engagerande 

i aktiviteter och rutiner, motivationen att lära och vara självständiga samt utveckla 

gemenskap. I det tredje steget samlade Soukakou information från fallstudieforskningen och 

granskningar av litteratur kring tidig inkludering av barn. I det fjärde steget granskades 

Soukakous manual av exempelvis professorer som studerade tidig barndomsutbildning och 

tidig specialbarndomsutbildning. När professorerna och andra granskade manualen 

rangordnade de manualens olika företeelser genom en 5-poängsskala där 1 symboliserade 

inte viktigt och 5 var väldigt viktigt. I det femte steget användes manualen i två pilotstudier. 

Ena studien genomfördes på 45 förskolor i Storbritannien och den andra genomfördes i 51 

förskolor i en stat i USA (Soukakou, 2016, s. 3–6).  

I manualen Soukakou (2012, s. 482 och 2016, s. 7) skriver fram tolv stycken  

företeelser som kan användas för att skapa en inkluderande verksamhet: 

1. Anpassa miljön, material och andra föremål efter barnen. Detta genom att exempelvis 

anpassa utrymmet, möblerna och materialet för att ge barnen möjlighet till lärande 

och samspel.  

2. Visa engagemang och ge stöttning vid samspel mellan barnen. Se till att barnen deltar 

i gemensamma aktiviteter, lekar och rutiner. 

3. Var delaktig och stöttande i barnens fria lek. Att barnen ges möjlighet till egna val 

och att uttrycka valen de gör. Det kan innebära att de får välja vad de vill leka med 

och med vem de vill leka med. 

4. Ge stöttning vid konflikthanteringar. Detta genom att förebygga konflikter och hjälpa 

barnen att hantera konflikter som de hamnar i.  

5. Skapa en gemenskap i barngruppen. Se i vilken utsträckning barnen har lika 

möjligheter att ta på sig sociala roller och ansvar. Detta innebär att se på barnens 

styrkor och att uppmuntra dem att delta i verksamheten samt att prata om olikheter 

bland barnen på ett positivt sätt så att förståelse och respekt skapas.  

6. Värna om interaktionen mellan vuxna och barn, både verbal och icke verbal.  

7. Stötta vid kommunikation. Detta genom att exempelvis använda alternativa 

kommunikationsmetoder eller verktyg om det finns behov.  

8. Anpassa aktiviteterna efter barnen och deras individuella behov.  

9. Ha tydliga övergångar vid aktiviteter och förbered barnen på förändringen. 

10. Återkoppla. Barnens lärande och utveckling bekräftas så att barnen kan känna sig 

stolta för sin ansträngning.  

11. Skapa goda professionella relationer gentemot barnens vårdnadshavare.  
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12. Skapa individuella planeringar och dokumentera barnens lärande och skapa 

individuella lärande mål för barnen. 

Dessa 12 företeelser kan anses ge kunskapen hur en välfungerande förskola för alla barn 

skapas (Soukakou, 2012, 2016).   

4.3 Vad barn i behov av särskilt stöd, och inte, värdesätter 

Lundqvist, Westling Allodi och Siljehag (2019) genomförde en studie mellan åren 2012 och 

2015 där de studerade vad barn värdesätter för att känna att undervisningen är både glädjefull 

och meningsfull. De studerade barn i åldrarna 5–7 år och följde dem från sista året i förskolan 

till första klass. Totalt i studien deltog 56 barn varav 29 barn identifierades som barn i behov 

av särskilt stöd (Lundqvist et al., 2019, s. 955). Lundqvist et al. gjorde ett så kallat fältarbete 

där de åkte ut till barnen som deltog.  

Lundqvist et al. (2019, s. 955) samlade sitt datamaterial genom att låta barnen rita  

teckningar och kommentera vad de ritat. Många av barnen ritade flera teckningar medan 

vissa ritade många aktiviteter eller objekt i samma teckning. Totalt samlades 198 stycken 

teckningar in. De använde sig även av intervjuer med barnen. Vissa av intervjuerna spelades 

in och transkriberades och vissa skrevs ner under intervjuns gång tillsammans med barnet 

och undersökaren. Totalt hölls 135 stycken intervjuer (Lundqvist et al., 2019, s. 956). 

I studien kom Lundqvist et al. (2019, s. 957–961) fram till nio stycken värderingar och  

behov som barnen utryckte skapar en glädjefull och meningsfull undervisning: 

1. Känslan av tillhörighet med de andra barnen. Delta i förskolegruppen, ha vänner och 

göra aktiviteter tillsammans med de andra barnen.  

2. Möjligheter till lek och kreativa aktiviteter som kräver tänkande. Exempelvis 

skapande med fina saker genom att använda fantasin.  

3. Fysiska aktiviteter som utmanar grovmotoriken. 

4. Vila och möjligheten till återhämtning. Möjlighet till en plats att dra sig undan på en 

stund från alla i gruppen.  

5. Känslan av trygghet. 

6. Få kunskap och förståelse över omvärlden. Exempelvis lära sig att läsa och skriva 

samt få en förståelse för källsortering och få känna att de lär och utvecklas. 

7. Känslan av självständighet. Detta genom fri lek och att få vara med och göra sina 

egna beslut.  

8. Stöttande objekt från hem och familj. Exempelvis ett gosedjur från hemmet som kan 

tas fram för att stötta saknandet av familj. 

9. Möjlighet till att vistas ute i naturen.  

Resultat i Lundqvist et al. (2019) kan sammanfattas på så sätt att de stödinsatser som sätts in 

i förskolan inte enbart ska vara till för att alla barn ska kunna ta del av undervisningen och 

de dagliga rutinerna. Stödinsatserna bör även göra att barnen får möjlighet till att delta i lekar 

och andra kreativa eller motoriska aktiviteter samt få möjligheten att med andra och 

självständigt utforska omvärlden. 
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4.4 Motstånd mot inkludering 

Connor och Ferri (2007, s. 65) skrev en artikel där de utforskade motståndet av inkludering 

av elever med funktionsnedsättningar i vanliga klasser. För att göra denna undersökning läste 

de igenom flera stora amerikanska tidskrifter som var från år 1987–2002. De ville undersöka 

den offentliga debatten om inkludering. De valde tidningar från denna tid eftersom det var 

en ökad debatt kring inkludering av elever med funktionsnedsättningar i vanliga klasser. De 

läste även publikationer om inkludering från Storbritannien. Totalt samlade de på sig cirka 

250 artiklar med motstående synpunkter på inkludering.  

Connor och Ferri (2007, s. 67) skriver i sin artikel om vårdnadshavare synpunkter på att  

sätta sina barn med funktionsnedsättning i en vanlig skola. De lyfter fram att vissa 

vårdnadshavare var rädda att deras barn inte skulle få samma stöd i form av personal eller 

utrustning i en vanlig skola. Connor och Ferri framhåller även att vissa vårdnadshavare såg 

en placering i en särskild specialpedagogisk miljö som en förberedelse för att senare kunna 

gå i en vanlig klass. De fann att en vårdnadshavare skrivit att deras barn efter ett år i en 

särskild specialundervisningsklass förbättrat sin förmåga att umgås och skapa vänskaper 

samt att kommunicera. Connor och Ferri hittade även att för vissa vårdnadshavare fanns det 

inget mål att placera sina barn i vanliga klasser, eftersom de hävdade att inkludering placerar 

ett barn med funktionsnedsättning i en miljö där de inte kan utvecklas. Det fanns även en 

oro att barn med funktionsnedsättning skulle ses som en börda i en vanlig klass och genom 

exkludering skydda dem från en skoningslös värld (Connor & Ferri, 2007, s. 67). Connor 

och Ferri (2007, s. 66) lyfter även fram att vissa vårdnadshavare var positiva till en 

inkludering av barn med funktionsnedsättning i vanliga klasser. Connor och Ferri lyfter fram 

en vårdnadshavare som skrev att deras barn som inte har någon funktionsnedsättning är mer 

medvetna om barn med funktionsnedsättningar och ser dem bara som barn.  

Connor och Ferri (2007, s. 71–72) beskriver i artikeln att det fanns en uppfattning att  

vanliga klasser inte är tillräckligt förberedda för att bemöta behoven hos olika elever. Connor 

och Ferri beskriver en vårdnadshavares berättelse om att deras barn med autism setts som 

annorlunda och inte hade några vänner i den vanliga klassen på grund av det. I artikeln 

beskrivs inkludering som förtryck och att elever med exempelvis hörselnedsättning skulle 

dra nytta av att gå i en klass med andra elever med hörselnedsättning. Detta öppnade frågan 

om exkludering gynnar skapandet av en gemenskap bland elever med funktionsnedsättning 

(se Connor & Ferri, 2007, s. 72). Connor och Ferri skriver också i artikeln om att inkludering 

av barn med funktionsnedsättning kan ses som en kostnadsfråga. Det fanns en teori om att 

det kostar mycket att skapa speciella skolor för barn med funktionsnedsättningar och därför 

ska de inkluderas. I artikeln beskrivs även om en motsättning till denna teori att det kostar 

mer att inkludera barn med funktionsnedsättning i vanliga klasser (se Connor & Ferri, 2007, 

s. 72–73). Connor och Ferri (2007, s. 73) framhåller även om inkludering som en medborglig 

rättighet. Connor och Ferri påpekar att de som förespråkar inkludering av barn med 

funktionsnedsättning i vanliga klasser ser det som en social rättvisa och en medborglig 

rättighet. De lyfter även fram en vårdnadshavare som skrev att det är en medborglig rättighet 

att deras barn får gå i en klass där deras utbildning störs av kraven som ett barn med 

funktionsnedsättning ställer. 

Som slutsats betonar Connor och Ferri (2007, s. 74) att detta är ett ämne som ger ett  
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stort utrymme för debatt. De skriver att specialpedagogiken strävar efter att ge så bra 

undervisning som möjlig för barn med funktionsnedsättningar och att många vårdnadshavare 

tvivlar på att deras barns behov tillgodoses utan denna specialpedagogik. Connor och Ferri 

(2007, s. 74) skriver även att både inkludering och exkludering av barn med 

funktionsnedsättning kan ses som en tjänst och en otjänst. De avslutar med att framhålla hur 

speciell undervisning för barn med funktionsnedsättning kommer att fortsättningsvis 

diskuteras och att exkludering är det som startade debatterna.  
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5.Teoretiska perspektiv 

Nedan beskrivs de teoretiska perspektiv som användes i studien. De tre perspektiven är 

kompensatoriska-, kritiska- och dilemmaperspektivet, vilka är vanligt förekommande inom 

specialpedagogik.  

5.1 Kompensatoriska perspektivet 

Det kompensatoriska perspektivet utgår från problem som barnen uppvisar och att förskolan 

har i uppdrag att kompensera för dessa problem (Nilholm, 2020, s. 31–32). I detta perspektiv 

identifieras olika kategorier av problemgrupper och söker efter främst neurologiska och 

psykologiska förklaringar. Detta görs för att skapa metoder för att kompensera för 

problemen. I det kompensatoriska perspektivet ses problemen ligga hos barnen och barn med 

liknande problem delas in i grupper utifrån dessa problem. Detta för att skapa kunskapen om 

hur en specifik grupp ska exempelvis bemötas (Nilholm, 2020, s. 120). För att tydliggöra 

perspektivet mer kan det sättas in i praktiken i förskolan. Exempelvis om avdelningen har 

något barn som är utåtagerande kan det störa andra barn i gruppen. Om förskollärarna utgår 

från det kompensatoriska perspektivet med detta barn fokuserar de på problemen som barnet 

uppvisar. Det blir då viktigt att kartlägga detta barn för att se vad problemen kan bero på för 

att sedan kunna kompensera det till att fungera i barngruppen och på avdelningen (Nilholm, 

2020, s. 121). En förskollärare med ett kompensatoriskt perspektiv kan även anse att det vore 

bra att samla barn med liknande problem i särskilda grupper, exempelvis en grupp för barn 

med olika nedsättningar. Detta eftersom då samlas den kunskapen som behövs för att bemöta 

gruppernas problem på ett ställe (Nilholm, 2020, s. 120). 

5.2 Kritiska perspektivet 

Det kritiska perspektivet ifrågasätter det kompensatoriska perspektivet. Det kritiska 

perspektivet utgår från att problemen ligger i verksamheten istället för att tillskriva barnen 

problem. Om ett barn uppvisar problem bör orsaken sökas utanför barnet. Det kritiska 

perspektivet handlar exempelvis om hur verksamhetens miljö kan formas för att 

tillfredsställa barnens olika behov och olikheter ses inom perspektivet som resurser för 

verksamheten. Detta perspektiv ställer sig kritiskt till kartläggning av barnen och en 

uppdelning av barnen i särskilda grupper (Nilholm, 2020, s. 54). För att tydliggöra det 

kritiska perspektivet kan det sättas in i praktiken i förskolan. Om förskollärarna utgår från 

det kritiska perspektivet kring ett barn som exempelvis är utåtagerande försöker 

förskollärarna hitta lösningar i verksamheten eller i sitt arbetssätt (Nilholm, 2020, s. 125).  

Kanske fungerar detta barn bättre om barngruppen delas upp i mindre grupper vid olika 

tillfällen. Det kan också handla om att barnet upplever någonting obehagligt på avdelningen. 

I detta perspektiv radar förskollärarna upp en rad olika faktorer för att kunna lösa det 

utåtagerande barnets beteende. Barnens olikheter ska hanteras i den omfattningen som 

verksamheten kan. Det kritiska perspektivet ser verksamheten som en gemenskap och det 

läggs fokus att skapa denna gemenskap i barngruppen för ett ökat framtida deltagande i 

samhället (Nilholm, 2020, s. 124). En förskollärare med ett kritiskt perspektiv skulle 
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exempelvis anse att verksamheten utövas på ett felaktigt sätt, vilket kan öppna upp 

möjligheten till att ändra uppfattning till hur verksamheten ska konstrueras (Nilholm, 2020, 

s. 126). 

5.3 Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektivet uppkom som ett tredje perspektiv och det kan sägas att det växte fram 

från kritik till det kritiska perspektivet. Dilemmaperspektivet utgår från dilemman som kan 

uppstå när olika val och ställningstagande kring barn och förskolan görs. Dilemman har inga 

konkreta lösningar eller svar. Ett dilemma kan vara att förskolan ska skapa en gemensam 

lärmiljö och samtidigt hantera barnens olikheter. Det går inte att bara fokusera på ena sidan 

av dilemmat för då kan det skapa problem. Exempelvis kan ett fokus på att bara skapa ett 

gemensamt lärande göra att barnens olikheter missas, vilket kan få konsekvenser för barn 

som är i behov av särskilt stöd. Dock kan ett fokus på bara barnens olikheter leda till att vissa 

barn tillskrivs att vara problemet. Det gäller att hitta en balans mellan parterna i dilemmat 

(Nilholm, 2020, s. 80). För att tydliggöra dilemmaperspektivet kan det sättas in i praktiken i 

förskolan. Om det finns ett barn på avdelningen som agerar utåtagerande är det viktigt ur ett 

dilemmaperspektiv att inte se det barnet som annorlunda från de andra barnen och tillskriva 

det barnet en negativ identitet. Ett dilemma som kan uppstå då är att ett barn i behov av 

särskilt stöd kan utpekas samtidigt som det inte ska särskiljas från de andra barnen. I 

dilemmaperspektivet kan särskiljandet av barnen ses som en hjälp men samtidigt ska det inte 

skapas en negativ identitet kring barnen (Nilholm, 2020, s. 127–128). Ett annat dilemma 

som kan uppstå är att verksamheten är formad på ett visst sätt och alla barn ska få liknande 

förutsättningar för en undervisning. Dock behöver verksamheten anpassas för barns olika 

behov och förutsättningar. Ur ett dilemmaperspektiv är det viktigt att arbetslaget tillsammans 

pratar om problemformuleringar och hur problem kan lösas samt att det är viktigt att vara 

lyhörd till hur barnen och vårdnadshavarna ställer sig till situationerna (Nilholm, 2020, s. 

129). 
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6. Metod 

Nedan beskrivs metoden som användes för att besvara frågeställningarna i studien. 

Inledningsvis beskrivs vilken metod som användes för att producera datamaterialet. Därefter 

beskrivs urval och avgränsningar inom metoden, följt av genomförandet av studien. Vidare 

beskrivs hur det producerade materialet bearbetades och analyserades följt av reflektioner 

kring studiens reliabilitet och validitet. Avslutningsvis beskrivs de etiska hänsynstaganden 

som följdes i denna studie.   

6.1 Dataproduktion 

För att undersöka hur förskollärare inkluderar barn i behov av särskilt stöd i undervisningen 

användes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Denna metod öppnar 

upp för samtal och kan ge en inblick i respondenternas livsvärldar genom djupa och 

detaljerade svar. Metoden är även flexibel och gjorde det möjligt att ställa följdfrågor för att 

få en djupare förståelse. Om jag hade valt exempelvis en kvantitativ metod i form av enkäter 

hade det varit en svårighet att få dessa detaljerade svar och en uppfattning om förskollärares 

tankar. Kvantitativa studier ger oftast mer ytliga svar och är passande att använda för att 

undersöka exempelvis hur många procent av förskollärarna tycker på ett visst sätt (se Trost, 

2010, s. 31–33).   

Semistrukturerade intervjuer utgår från en intervjuguide. En intervjuguide fungerar  

som en förutbestämd grund. Denna förutbestämda grund är som en mall med teman och 

frågor. Det är bra att ha en intervjuguide som grund att gå tillbaka till för att få med alla delar 

för att besvara det som undersöks (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 85–86). 

Intervjuguiden i denna studie (se Bilaga 3) inleddes med en kort presentation av mig och 

information om studien och därefter fanns frågor om respondenternas bakgrund som 

förskollärare. Därefter fanns en övergångsfråga som en inledning till det undersökningen 

handlade om, vilket följdes upp med frågor gällande fokusområdet i studien. Avslutningsvis 

ställdes lite mer komplicerade frågor och sedan förbereddes avslutet med avslutande frågor 

kring respondenternas tankar om studien i helhet och hur deltagandet kändes (se 

Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 87–88). 

6.2 Urval och avgränsningar 

Urvalet för denna studie var kriteriebaserat vilket innebär att respondenter måste uppfylla 

specifika kriterier (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 56). Eftersom undersökningen 

handlade om hur förskollärare reflekterar kring sitt arbete med inkludering av barn i behov 

av särskilt stöd var alla respondenter förskollärare. Respondenterna har någon erfarenhet 

kring barn i behov av särskilt stöd. Respondenterna arbetar även i olika eller i samma 

förskolor och med olika åldrar och således innefattade urvalet olika förskolor och barns olika 

åldrar.   
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6.3 Genomförande 

Kontakten mellan mig och de förskollärare som jag intervjuade skedde via mejl. Information 

om studien (se Bilaga 2) och frågan om deltagande skickades ut. En medgivandeblankett (se 

Bilaga 1) skickades även ut för att fyllas i innan deltagande av studien, eftersom samtycke 

till att delta är viktigt (se Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 49).  

Sammanlagt intervjuades sju stycken förskollärare. Sex av intervjuerna ägde rum på  

förskollärarnas arbetsplats, avskilt antingen i ett arbetsrum eller på avdelningen när barnen 

var ute.  En intervju hölls via den digitala plattformen Zoom. Förskollärarna fick välja vilken 

plats de ville intervjuas på och jag anpassade mig efter när de kunde delta i intervjuerna. 

Varje intervju varade i cirka 30–40 minuter och spelades in via min mobiltelefons 

ljudinspelningsfunktion (se Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 93). Innan intervjuerna 

spelades in informerades förskollärarna om hur intervjun skulle gå tillväga och att de 

garanterades anonymitet. Efter avslutad intervju tackade jag för mig och sade att de skulle 

få läsa studien när den var färdig.  

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Datamaterialet som analyserades i denna studie var de ljudinspelningar som gjordes under 

intervjuerna. Ljudinspelningarna transkriberades först i sin helhet via en funktion i 

skrivprogrammet Word. Transkriptionerna skrevs sedan ut i pappersformat och lästes 

igenom samtidigt som de lyssnades igenom för att se om de stämde överens. Där 

skrivprogrammet skrivit konstigt kompletterades det för hand med det rätta som sades i 

ljudinspelningarna. I transkriptionerna användes talspråk, men jag har valt att använda mig 

av skriftspråk i kapitlet Resultat och analys, eftersom det blir mer tydligt att läsa (se 

Pramling, 2018, s. 31).  

Den analysmetod som användes i denna studie var tematisk analys. Det är en av dem  

vanligaste analysmetoderna i kvalitativa studier och går ut på att urskilja teman för att svara 

på frågeställningar i studier (Bryman, 2018, s. 703). När analysen gjordes följdes sex steg. 

Under första steget lästes allt datamaterial igenom för att bli bekant med det. I det andra 

steget kodades och kategoriserades materialet. Detta innebär att en systematisk genomgång 

av materialet gjordes för att hitta mindre textdelar som sedan gick att beskriva med ett eller 

flera kodord. I det tredje steget utvecklades koderna till teman. Avsikten var att minska 

antalet koder och hitta de koder som hör ihop med varandra. Det fjärde steget som gjordes 

var att sammanställa temana och namnge dem för att se vilka teman som var relevanta till 

fokusområdet i studien. I det femte steget som gjordes undersöktes kopplingar och samband 

mellan temana och frågeställningarna i studien. I det sjätte steget sammanfattades materialet. 

Detta gjordes för att sedan kontrollera att de överensstämde med det ursprungliga materialet 

innan kodningen utfördes (se Bryman, 2018, s. 707–709).  
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6.5 Reflektion över metoden 

En kvalitativ metod gav möjligheten att få en inblick i förskollärares tankar kring inkludering 

av barn i behov av särskilt stöd. Utifrån de semistrukturerade intervjuerna och intervjuguiden 

framkom möjligheten att senare analysera respondenternas svar. Genom att intervjua 

förskollärare framkom detaljerade svar om det som undersöktes och följdfrågor kunde ställas 

om fler detaljerade svar önskades (se Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 83–84). 

Frågeställningarna, de teoretiska perspektiven samt metod och analys sammanhänger med 

varandra, vilket ökar validiteten av undersökningen (Hellman & Hellman, 2020, s. 153). När 

en undersökning har validitet innebär det att den som undersöker har designat studien på ett 

sätt att metoden ger svar på frågeställningarna i studien, vilket jag bedömer är gällande för 

denna studie. Jag bedömer även att metoden är reliabel, eftersom förskollärarna fick samma 

frågor under intervjuerna och frågorna har ett gemensamt innehåll och deras svar kunde 

således sammanställas och jämföras (Åberg-Bengtsson & Pramling, 2020, s. 192). Att 

studien är reliabel innebär en stabilitet vilket menas att om studien genomförs igen ska den 

nå samma resultat. Detta är dock inte alltid aktuellt vid kvalitativa intervjuer eftersom i 

intervjuer förekommer oftast slumpinflytelser som kan göra att svaren blir varierande samt 

att människor är aktiva och kan reagera olika på en och samma fråga (se Trots, 2010, s. 131–

132). Studien bedöms även som trovärdig, eftersom datamaterialet producerades på ett 

relevant sätt för frågeställningarna. I intervjuerna användes även inte påstående frågor, vilket 

ökar trovärdigheten samt att etiska hänsynstaganden har skrivits fram vilket även det ökar 

trovärdigheten (se Trost, 2010, s. 133–134). Trovärdigheten kan dock ha påverkats av 

begränsade eller inga följdfrågor alls (se Trost, 2010, s. 134), eftersom med mer utarbetade 

följdfrågor kanske mer detaljerade svar hade framkommit. En intervju skedde över den 

digitala plattformen Zoom och detta är även något som jag anser kan ha påverkat 

trovärdigheten. Detta på grund av exempelvis dålig uppkoppling och att det var en 

annorlunda plats att genomföra intervjun på jämfört med de andra intervjuerna (se Trots, 

2010, s. 66).  

6.6 Etiska hänsynstaganden 

När undersökningen utfördes behövdes vissa bestämmelser följas i relation till de jag 

intervjuade. Dessa bestämmelser är något de som gör undersökningar behöver förhålla sig 

till i utförandet av en studie. Två huvudsakliga bestämmelser handlade om  

personuppgiftsbehandling och sekretess. Bestämmelsen om hur personuppgifter ska 

behandlas innebär att människors personliga integritet ska värnas. Personuppgifter får endast 

samlas in om det anses relevant och om de inte förvaras längre än nödvändigt 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 71). Detta följdes i denna studie eftersom respondenterna var 

anonyma. Bestämmelsen om sekretess handlar om vem som får ta del av uppgifterna 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 74). Detta följdes i studien genom att datamaterialet inte delades 

med någon annan för att hålla det skyddat angående vem som sagt vad. För att värna om 

respondenternas integritet och behålla sekretessen benämns respondenterna som 

Förskollärare A, B, C, D, E, F och G i kapitlet Resultat och analys. 
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7. Resultat och analys 

Nedan framförs resultat och analyser. Först presenteras de teman och koder som framkom i 

analysen.  

7.1 Teman och koder 

Tema Definitioner 

Koder Egen förmåga 

Acceptans 

Medvetenhet 

Gemenskap 

Kopplades ihop med Frågeställning 1.  

 

Tema Hur 

Koder Grupp: rutiner, bildstöd 

 

Individuellt: bildstöd, tecken, iPad 

Kopplades ihop med Frågeställning 2  

 

Tema Möjligheter och Svårigheter 

Koder Möjlighet: acceptans, stärkande, 

gemenskap 

 

Svårighet: definiera, 

bemötande, samsyn, tid och 

resurser, storlek på 

barngruppen.  

 

Kopplades ihop med Frågeställning 3  

7.2 Förskollärares definitioner angående inkludering av barn i behov av 
särskilt stöd 

Det framkom i analysen att samtliga förskollärare (Förskollärare A, B, C, D, E, F och G) 

definierade likadant, men hade flera olika definitioner angående vad inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd innebär. En definition som förskollärarna uttryckte var att inkludering 

innebär att barnen ska få vara med utifrån sin egen förmåga och att de ska få lära sig i sin 

takt samt att varje barn är unikt och har olika behov som behöver tillmötesgås. Förskollärare 

A och C uttryckte att inkludering av barn i behov av särskilt stöd inte är samma sak som att 

vara rättvis och att ett barn kan ha ett behov som ett annat barn inte har. Förskollärare C gav 

denna bild som ett exempel och sade:  
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Citat 1: Vi får jobba utifrån att vi alla är olika, vi har olika behov, för 

att det ska bli så lika och likvärdigt som möjligt. Kanske Petter 

behöver två stolar för att se eller kanske något barn behöver hålla i 

något i handen under samlingen (Förskollärare C). 

 

För att tillmötesgå alla barns behov uttryckte förskollärare 

G att “Ibland behöver man slå ner på takten för att få med 

alla på tåget”. Vilket kan tolkas som att verksamheten kan 

liknas med ett tåg och att förskollärarna behöver se till att 

alla vagnarna, barnen, hänger med och får sina behov 

tillfredsställda. Att definiera inkludering av barn i behov 

av särskilt stöd på detta sett analyserades i studien som ett dilemmaperspektiv (se Nilholm 

2020). Dilemmat handlar om hur barnens alla behov ska tillfredsställas samtidigt som att 

barnen inte ska särskiljas från varandra.  

    Ett annat sätt att definiera inkludering av barn i behov av särskilt stöd som framkom i 

analysen var att skapa en acceptans hos barnen och en förståelse för att alla barn är olika, 

har olika behov och gör på olika sätt. Förskollärare G uttryckte detta på följande sätt:   

Citat 2: Att man skapar en acceptans hos de andra barnen, att ett visst barn kanske har det här behovet 

eller gör på ett visst sätt. Exempelvis kanske ett barn knuffar till ett annat barn för att söka kontakt. Det 

är ett fel sätt men då kanske de andra barnen kan visa hur man gör på ett annat sätt (Förskollärare G). 

Förskollärare A uttryckte detta på följande sätt: 

Citat 3: Exempelvis kanske ett barn är varmt och behöver ta av sig jackan, då kanske andra barn 

ifrågasätter detta behov. Då får man förklara för de andra barnen att detta barn har det här behovet men 

att alla inte behöver ta av sig jacken för att just det barnet gör det (Förskollärare A).  

Att definiera inkludering av barn i behov av särskilt stöd som skapandet av acceptans hos 

barnen analyserades i studien som ett dilemmaperspektiv (se Nilholm 2020). Dilemmat som 

uppstår är hur förskollärarna ska skapa denna acceptans för alla barns olikheter. Det kan 

uppstå en situation i förskolan att ett barn vill ha något som ett annat barn vill ha men allt 

går inte att göra till alla barn, exempelvis kan inte fotskenor sättas på alla barn, vilket är 

något Förskollärare C pratade om under intervjun.  

Förskollärarna definierade även inkludering av barn i behov av särskilt stöd som en slags  

medvetenhet hos sig själva. Denna medvetenhet innebar att tänka igenom sina val och hur 

miljön görs tillgänglig för barnen. Förskollärare F uttryckte detta genom följande: 

Citat 4: Man har en tydlig bild som förskollärare vad man vill och hur man vill att ett 

barn ska vara i förskolan. Men det ligger i att ställa sig rätt frågor för att se vad barnen 

faktiskt behöver. Hur kan miljön ändras eller hur kan jag ändra mitt förhållningsätt? 

(Förskollärare F).  

Denna definition på inkludering av barn i behov av särskilt stöd analyserades i studien som 

ett kritiskt perspektiv (se Nilholm, 2020). Detta eftersom istället för att tillskriva barnen 

problem försöker förskollärarna se över miljön och det egna arbetssättet och hur det kan 

påverka barnen.  

     Att vara del av en gemenskap analyserades även som en definition av inkludering av barn 

i behov av särskilt stöd, men vad som utgör denna gemenskap framkom inte tydligt. Detta 

analyserades i studien som ett dilemmaperspektiv. Dilemmat som uppstår är hur denna 
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gemenskap ska skapas, om den skapas i en förskola för alla eller i en förskola för olika behov. 

Förskollärare G uttryckte “Man är rädd för att exkludera, men det gör man också om man 

inplanterar. Om man exempelvis skulle sätta ett normalt barn i en särskild grupp skulle det 

bli världens skrik”. Hen berättade även om erfarenhet i en förskola för hörselnedsättning och 

hur exempelvis alla av den förskolans personal kunde teckna och att många av barnen hade 

hörapparat. Det tolkades i analysen som att genom att ha en förskola för barn med 

hörselnedsättning skapas en viss gemenskap. Vidare tolkades det i analysen som ett 

kompensatoriskt perspektiv (se Nilholm, 2020), eftersom skapandet av en gemenskap utefter 

barnens funktionsnedsättning kan ses som en kategorisering. 

7.3 Förskollärares inkludering av alla barn i förskolan 

Det framkom i analysen att samtliga förskollärare (A, B, C, D, E, F och G) använde sig av 

varierade sätt för att inkludera alla barn i förskolan. Exempelvis uttryckte förskollärarna att 

de använde sig av olika stöd för att inkludera barnen. Dessa stöd användes med hela gruppen 

eller med individuella barn enligt förskollärarna. 

För att kunna inkludera alla barn i förskolan uttryckte samtliga förskollärare att de 

behöver lära känna barngruppen för att se vad barnen har för behov och på vilken nivå de 

ligger på samt för att skapa en grundtrygghet, vilket Förskollärare D pratade om under 

intervjun. Förskollärare G uttryckte på följande sätt: 

Citat 5: Först behöver man inventera, se vad vi har för barn i gruppen. Testa sig fram. Exempelvis 

provade vi en lek för att se hur den skulle tas emot och då såg vi att här behöver vi bildstöd, tydligare 

bildstöd med bara några få bilder, att om vi har samling har vi en bild för samling och om vi ska kasta 

boll då har vi en bild på en boll (Förskollärare G). 

Detta analyserades i studien som ett kritiskt perspektiv (se Nilholm, 2020) eftersom 

inventeringen av gruppen kan tolkades som förskollärarnas förhållningsätt. Förskollärarna 

vill lära känna barnen för att se vilka behov som finns för att sedan se hur de kan tillmötesgå 

dessa behov. 

I analysen framkom att förskollärarna använde sig av olika material för att inkludera hela 

gruppen. Förskollärare E uttryckte detta genom att prata om att deras material var anpassat 

utifrån olika åldrar och mognadsnivåer och Förskollärare C uttryckte att de hade exempelvis 

pennor med olika tjocklekar. Det framkom även att majoriteten av förskollärarna (A, D, E 

och F) använde sig av bildstöd på rutinsituationerna för att inkludera hela gruppen. Vissa av 

förskollärarna berättade att de använde en röd pil som flyttades mellan varje rutin för att 

skapa en tydlighet. Förskollärare D berättade om bildstödet på rutinsituationerna på följande 

sätt: 

Citat 6: Vi har bilder på rutinsituationerna och går igenom på samlingen om något 

avviker från dagen. Barnen tycker att det blir enklare att veta vad som förväntas av dem. 

De får en tydligare bild av vad de ska göra, istället för att snurra runt så kan de gå och 

titta och just det nu ska jag och byta blöja, att de kan bli lugnare av att veta (Förskollärare 

D).  

Att inkludera barnen genom olika material och bildstöd för hela gruppen analyserades i 

studien som ett kritiskt perspektiv (se Nilholm, 2020). Detta eftersom förskollärarna använde 

sig av olika material som kan tillmötesgå barnens olika behov. Förskollärarna använde även 
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bildstödet med rutinsituationerna för hela gruppen, vilket också skulle kunna ses som en 

utformning av miljön. 

     I analysen framkom det att förskollärarna använde individuella stöd för att inkludera 

barnen. Ett stöd som tolkades som ett individuellt sätt att inkludera barn var bildstöd för 

olika moment. Detta bildstöd innehöll bilder för varje steg i en situation, exempelvis vid 

toalettsituationen. Förskollärare A uttryckte det som individuellt stöd på följande sätt: 

Citat 7: Jag har reflekterat över att bildstödet speciellt är aktuellt beroende på om 

barngruppen är självgående eller inte. Om man kan kommunicera väldigt bra med 

barngruppen faller bildstödet bort lite. Men om man har barn med exempelvis ett annat 

språk kommer det mer till användning att man pekar och visar vad som ska hända nu och 

så vidare (Förskollärare A).  

Förskollärare D berättade att de planerade att använda ett särskilt bildstöd för ett barn där de 

skulle fotografera barnet vid olika situationer för att sedan använda bilderna vid olika 

moment. Detta för att skapa en mer tydlighet för vad barnet ska göra. Att använda bildstöd 

som ett individuellt sätt att inkludera barnen i förskolan analyserades i studien som ett 

kompensatoriskt perspektiv (se Nilholm, 2020), eftersom bildstödet kan tolkas som en 

kompensation för att få barnen att fungera i förskolans verksamhet. Dock tolkades det i 

analysen att Förskollärare D även hade ett dilemmaperspektiv (se Nilholm 2020) genom 

bildstödet med barnet på bilder. I analysen tolkades det som att Förskollärare D hade upplevt 

ett dilemma. Barnet som fick bildstödet med bilder på sig själv var tidigare van med 

tillrättavisningar. Dilemmat som kan tolkas ha uppstått var hur barnet inte ska särskiljas från 

de övriga barnen.  

Att använda iPads som kommunikationsverktyg för en del barn var ett annat individuellt  

sätt att inkludera barn, vilket framkom i analysen. Både Förskollärare E och G uttryckte att 

de använde iPads för enskilda barn. Förskollärare E uttryckte detta genom följande: 

Citat 8: Vi använder iPad till ett barn, dels för att ta foto så att det blir som att barnet kan berätta vad 

den gör. Barnet har även egna appar som det kan trycka på för att säga vad det vill göra. På så sätt kan 

barnet kommunicera med de andra barnen (Förskollärare E). 

Att inkludera barnen i förskolan på detta sett analyserades i studien som ett kompensatoriskt 

perspektiv (se Nilholm, 2020). Detta eftersom användningen av en iPad som 

kommunikationsverktyg kan tolkas kompensera barnen till att fungera i förskolans 

verksamhet. 

Det framkom i analysen att tecken som stöd användes av förskollärarna både för hela  

gruppen men även individuellt för de barn som anses vara i behov av det. Exempelvis 

uttryckte Förskollärare E att hen lärde ut tecken som stöd till hela gruppen, men använde det 

främst med barn som “har” behov av det. Detta analyserades i studien som ett 

kompensatoriskt perspektiv och som ett kritiskt perspektiv (se Nilholm, 2020). Det 

analyserades som ett kompensatoriskt perspektiv eftersom genom att säga “har” kan det 

tolkas som att problemet ligger hos barnet och att det görs en kategorisering över vilka barn 

är i behov av stödet och inte. Det analyserades som ett kritiskt perspektiv eftersom tecken 

som stöd lärdes ut åt hela gruppen, vilket kan tolkas som att miljön utformas att fungera för 

barnet. 
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7.4 Möjligheter och svårigheter med inkludering av alla barn 

Nedan presenteras de möjligheter respektive svårigheter som förskollärarna uttryckte med 

att inkludera alla barn i förskolan.  

7.4.1 Möjligheter 

Samtliga förskollärare (Förskollärare A, B, C, D, E, F och G) uttryckte att det finns många 

möjligheter med inkludering av alla barn. Förskollärare C uttryckte att allt är en möjlighet 

med inkludering. Hen säger “Gå in med tanken att alla barn har ett särskilt behov och får de 

rätt förutsättningar från start finns alla möjligheter”. Förskollärare B, D och G uttryckte en 

möjlighet med inkludering av alla barn som stärkande för alla barn, oberoende om ett barn 

är i behov av särskilt stöd eller inte. Barnen kan stötta och lära sig av varandra. Ett barn i 

behov av särskilt stöd kan exempelvis lära sig av ett barn som inte är det. Förskollärare D 

sade “Möjligheterna är att barnen hamnar i ett sammanhang där de kan lära sig av de andra 

barnen också. Det är inte bara vi vuxna som lär ut saker utan det kan även vara en kompis”. 

Förskollärare B uttryckte också detta på följande sätt: 

Citat 10: Barnen blir mer självständiga och får mer självförtroende, de lär sig av varandra. Även om vi 

har en aktivitet i en nivå lägre än som vi tänkt, det hjälper inte bara de barnen som ligger i den nivån 

utan det hjälper även andra barn att känna att de kan och då kanske de kan lära ut till de andra som inte 

kan. Det är viktigt att barnen får känna att de klarar sig själva, då blir de stolta och kanske vill jobba 

med något svårare senare (Förskollärare B).  

Förskollärare E uttryckte även att inkludering av alla barn är stärkande. Hen sade “Det är en 

möjlighet att man får chans att själv som förskollärare vidareutvecklas och få mer 

kompetens. Att testa olika idéer och hitta olika sätt att göra sig själv förstådd”.  

Majoriteten av förskollärarna (Förskollärare A, B, E och G) uttryckte att en möjlighet 

med inkludering av alla barn är att det skapar en acceptans mellan barnen. Förskollärare E 

sade “När man introducerar barnen tidigt att alla är olika så kanske barnen får mer 

acceptans”. Förskollärare E uttryckte även att barnen kan få en ökad acceptans för barn i 

behov av särskilt stöd utanför verksamheten, att de kanske har lärt sig att kommunicera på 

ett annat sätt. Förskollärare G sade att barnen kan få ökad empati, hen uttryckte detta genom 

att säga “Möjligheten med inkludering är att få upp ögonen för de andra kompisarna, att de 

ser att olikheter finns och att de kan hjälpas åt”. Förskollärare B sade på följande sätt: 

Citat 11: När det finns barn i barngruppen som är i behov av särskilt stöd utvecklar de andra sympati, 

har märkt en skillnad att barn som har kompisar som är i behov av särskilt stöd blir mer vana och ser 

inga konstigheter. De ser bara sin kompis. De får ett mer öppet sinne och ser ingen skillnad, jämfört 

med ett barn som inte har sådana kompisar, de kanske ser mer skillnad (Förskollärare B).  

Förskollärare D, E och F uttryckte att en möjlighet med inkludering av alla barn är att  

det skapar en gemenskap. Förskollärare D uttryckte detta genom att säga “Att de får känna 

tillhörighet till en grupp och har vänner som de kan lita på och få stöd och hjälp från”. 

Förskollärare F uttryckte detta genom att säga följande: 

Citat 12: Det är väl nästan poängen med förskolan att vara i ett socialt sammanhang och känna sig 

inkluderad i en grupp och samarbeta och kommunicera med kompisar, lyfta varandra och skapa en 

positiv kultur, och det är väl dit man dels vill komma med inkludering (Förskollärare F).  

Att förskollärarna uttryckte dessa möjligheter relaterades i analysen till dilemmaperspektivet 

(se Nilholm, 2020), eftersom möjligheterna tolkades som dilemman som kan uppstå i 
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förskolan. Ett dilemma kan exempelvis vara hur acceptansen skapas, vissa barn kanske har 

vårdnadshavare som uttrycker negativa saker om vissa barn med funktionsnedsättning.  

7.4.2 Svårigheter 

Det framkom i analysen att samtliga förskollärare (Förskollärare A, B, C, D, E, F och G) 

uttryckte svårigheter med att definiera barn i behov av särskilt stöd. Vad som utgör ett barn 

i behov av särskilt stöd kan vara svårt att definiera. Förskollärare C uttryckte att alla barn är 

i behov av särskilt stöd och Förskollärare D uttryckte att barn i behov av särskilt stöd är barn 

som behöver förstås på rätt sätt, varför det agerar på ett visst sätt eller har svårare för vissa 

saker. Förskollärare E uttryckte att barn i behov av särskilt stöd “blir de som märks lite mer, 

de som inte pratar, är sen i utvecklingen eller har svårt med koncentrationen, eller vad det 

nu kan vara”, men hen uttryckte även att det kan vara barn som tillfälligt behöver stöd på 

grund av något som hänt i livet. Förskollärare F uttryckte att barn i behov av särskilt stöd är 

barn som inte klarar av de förväntningar som finns i förskolan. Hen uttryckte detta på 

följande sätt: 

Citat 12: I förskolan ska man ju fungera i grupp, och man måste ju förhålla sig till att det är 

en grupp man är i, med vissa förutsättningar. Här i förskolan förväntas man att klara vissa 

moment själv, leka med kompisar. Det kan vara svårt att ta del av förskolans dag och ha en 

positiv dag om något inte fungerar exempelvis att man har svårt att ta in information eller 

svårt att förstå sammanhang eller svårt att känna lugn och trygghet i gruppen. Då kan det 

uppstå situationer som gör att det blir ohållbart och att det behövs stöd för annars kan det gå 

ut över hela gruppen, att det är någon som inte fungerar i gruppsammanhanget. Ofta är barn 

i behov av särskilt stöd förknippat med en diagnos eller något bakomliggande som gör att 

man har svårt att vara i den gruppen eller i det sammanhanget som förskolan är (Förskollärare 

F). 

Utifrån detta tolkades det i analysen att barn i behov av särskilt stöd är barn som har svårighet 

att samspela i en grupp. Förskollärare G uttryckte definitionen av barn i behov av särskilt 

stöd på följande sätt: 

Citat 13: Alla barn behöver sina olika stöd, men särskilt stöd. Kan inte säga att det är de barn som har 

fått en diagnos som är i behov av särskilt stöd då det finns dem som inte har fått någon diagnos som är 

i behov av särskilt stöd. Skulle vilja dra dem över en kant, att det är de som behöver en extra resurs, 

men det är inte bara det. Det är så olika stöd. Du kan inte säga att det är någon som har avvikande 

beteende och avviker från normen, för vad är normen? Alla barn behöver mer eller mindre stöd. Ett barn 

som drar sig undan och är försiktigt behöver sitt stöd och ett barn som tar väldigt mycket plats behöver 

sitt stöd (Förskollärare G). 

Utifrån detta tolkades det i analysen att barn i behov av särskilt stöd gärna dras över en kant 

men att alla barn behöver någon gång stöd under sin tid i förskolan. Förskollärare A och B 

uttryckte att det kan vara svårt att definiera om ett barn är i behov av särskilt stöd eller inte 

på grund av hur gammalt barnet är. Förskollärare A uttryckte detta på följande sätt: 

Citat 14: Svårare att se på små barn om de är i behov av särskilt stöd. Vi kan se tendenser till att det 

finns svårigheter och avvikelser. Ibland har barnen inte språket för de är oftast bara ett år gamla när de 

kommer till oss, och då kan det vara svårt att veta om de fortfarande är blyga och därför inte pratar eller 

om det beror på något annat (Förskollärare A).  

Att förskollärarna uttryckte svårigheter med att definiera barn i behov av särskilt stöd 

relaterades i analysen till ett kompensatoriskt perspektiv och ett dilemmaperspektiv (se 

Nilholm, 2020). Det relaterades till det kompensatoriska perspektivet eftersom det tolkades 

i analysen som att förskollärarna på ett sätt vill särskilja barn i behov av särskilt stöd från de 
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andra barnen. Samtidigt vill inte förskollärarna särskilja barn och istället se barn i behov av 

särskilt stöd som vilket barn som helst vilket relaterades som ett dilemma. 

     I analysen framkom det att förskollärarna uttryckte andra svårigheter med att inkludera 

alla barn i förskolan, inte bara att definiera barn i behov av särskilt stöd. I analysen framkom 

att majoriteten av förskollärarna (A, B, C, F och G) uttryckte samsyn i arbetslaget som en 

svårighet. De uttryckte att det är viktigt att ha en samsyn på inkludering, utformandet av 

miljön och på barnen. Exempelvis uttryckte Förskollärare G att hen upplevt ett motstånd från 

vissa kollegor att använda tecken som stöd. Förskollärare A uttryckte att inkludering är något 

som kan tolkas olika, vilket kan skapa svårigheter. Förskollärare F uttryckte det på följande 

sätt gällande samsynen: 

Citat 15: Man måste få tiden att prata ihop sig hur man vill att verksamheten ska vara och hur vi ska 

inkludera alla i den och då gäller det att alla har samma syn på det. Det funkar inte att jag tänker på ett 

sätt och nästa dag får barnet en annan upplevelse, då blir det svårt för barnet att veta hur det ska vara 

inkluderade (Förskollärare F).  

Att se samsynen i arbetslaget som en svårighet relaterades i analysen till 

dilemmaperspektivet (se Nilholm) detta eftersom det kan tolkas som ett dilemma om någon 

inte ser samma som en själv. Dilemmat som kan uppstå då är exempelvis att det kan bli en 

otydlighet för barnen och pedagogerna förhåller sig olika till dem.  

I analysen framkom brist på tid och resurser som svårigheter. Samtliga förskollärare  

(Förskollärare A, B, C, D, E, F och G) uttryckte att det tar tid att inkludera alla barn, tid som 

inte alltid finns och att det kan vara svårt att veta hur tiden ska planeras. Förskollärare G 

uttryckte att exempelvis bildstöd är något som tar tid att göra. Förskollärarna uttryckte att de 

inte alltid har resurserna för att inkludera alla, exempelvis kanske en förskollärare är borta 

eller att en extra person behövs för att stötta gruppen eller ett specifikt barn. Förskollärare A 

uttryckte på följande sätt: 

Citat 16: Tiden är en svårighet, att anpassa tiden. Resurser finns inte alltid. Man kan inte visa med 

kroppsspråket att man är trött på det här barnet som alltid skriker, men du har samtidigt flera andra 

barn att planera för, hur du ska inkludera dem. Ligger mycket press på en som förskollärare 

(Förskollärare A). 

Det framkom även att tiden var en svårighet på grund av stora barngrupper. Majoriteten  

av förskollärarna (Förskollärare A, C, D, E och F) uttryckte att de inte alltid hinner med att 

se alla barn eller anpassa förskolan för varje individ. Förskollärare C uttryckte detta på 

följande sätt: 

Citat 17: Ibland känner jag att tiden inte räcker till på grund av exempelvis stora barngrupper. Kanske 

man inte har fått en resursperson och så behöver man själv lägga ner extra tid för vissa barn. Exempelvis 

kanske vi är två personal på tolv barn varav tre barn är i behov av särskilt stöd och då kanske man känner 

att man inte räcker till för de barnen men också för de övriga barnen (Förskollärare C). 

Att se tid och resurser som svårigheter relaterades i analysen till ett kritiskt perspektiv (se 

Nilholm, 2020). Detta eftersom tid och resurser kan tolkas som problem som ligger i 

förskolans verksamhet.  

En annan svårighet som framkom i analysen var bemötandet av barnens olika behov och  

deras frågor samt att veta om ett barn känner sig inkluderad eller inte. Förskollärare B 

uttryckte “Det finns svårigheter med att bemöta så många barns behov och samtidigt hitta 

något som fångar allas intresse”. Förskollärare D uttryckte svårigheten att veta om ett barn 

känner sig inkluderad eller inte på följande sätt:  
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Citat 18: Kan vara svårt att veta om alla känner sig inkluderade. Har exempelvis erfarenhet av barn 

som inte pratar alls och att då veta om de känner sig inkluderade eller inte. Då får man titta på andra 

saker, exempelvis kroppsspråket, om barnet ser glad ut eller drar sig bort. Man får vara väldigt 

uppmärksam som pedagog hur barnet reagerar (Förskollärare D).  

Förskollärare C uttryckte att det kan vara en svårighet att bemöta barnens frågor kring ett 

barn och att skapa acceptansen att alla är olika och har olika behov. Hen uttryckte detta på 

följande sätt: 

Citat 19: En svårighet kan vara att bemöta frågor och funderingar kring det enskilda barnet. 

Om man exempelvis har ett barn som blir utfryst av en anledning eller just det här att försöka 

få andra barn skapa förståelsen om att det här barnet gör på det här sättet. Varför det här 

barnet slår när den vill vara med och leka (Förskollärare C). 

Bemötandet av barnens vårdnadshavare framkom även som en svårighet för att inkludera 

alla barn i förskolan. Majoriteten av förskollärarna (Förskollärare A, C, D och G) uttryckte 

att det kan vara svårt att ta reda på vad för särskilt stöd som behövs om inte vårdnadshavarna 

har samsyn med dem på förskolan. Om förskollärarna exempelvis vill ta in en 

specialpedagog för att se vad som ett specifikt barn behöver för stöd för att inkluderas 

behöver de vårdnadshavarnas godkännande och detta godkännande kan vara svårt att få om 

vårdnadshavarna inte ser samma behov. Förskollärare C uttryckte detta på följande sätt: 

Citat 20: En svårighet kan vara att vi på förskolan ser att det här barnet kanske behöver lite extra stöd 

av oss och att då möta vårdnadshavarna. De kanske inte ser samma sak som vi på förskolan ser. Det kan 

bli krångligt, hur vi ska lägga fram det. Finns vårdnadshavare som inte tänker samma (Förskollärare C). 

Att se bemötandet av barnens olikheter och bemötandet av barnens vårdnadshavare som 

svårigheter relaterades i analysen till dilemmaperspektivet. Detta eftersom det kan tolkas 

som ett dilemma att skapa acceptansen hos barnen för allas olikheter och att få barnens 

vårdnadshavare att se samma behov som förskollärarna eftersom de kanske inte vill se det 

som förskollärarna ser.  
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8. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare inkluderar barn i behov av särskilt 

stöd i förskolan. För att undersöka detta formulerades tre frågeställningar som besvaras i 

kapitlet Resultat och analys. Frågeställningarna var Hur definierar förskollärare inkludering 

av barn i behov av särskilt stöd? Hur inkluderar förskollärare alla barn i förskolan? och Vilka 

möjligheter respektive svårigheter uttrycker förskollärare att det finns med inkludering av 

alla barn i förskolan? I detta kapitel diskuteras resultat och analys i relation till tidigare 

forskning och de teoretiska perspektiven.  

Resultatet visar att förskollärarna hade liknande men flera olika definitioner angående  

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Definitionerna som framkom i analysen var att 

barnen ska få vara med utifrån sin egen förmåga och lära sig i sin egen takt samt att alla barn 

är unika, att skapa en acceptans mellan barnen för allas olikheter och behov, att ha en 

medvetenhet som förskollärare om sina val, miljöns påverkan och sitt förhållningssätt, samt 

att barnen ska få vara del av en gemenskap. Dessa definitioner kan relateras till Soukakous 

(2012 och 2016) manual för skapandet av en verksamhet för alla. Det Förskollärare C 

uttrycker i Citat 1 kan kopplas samman med Soukakous företeelse nummer 8. Genom att 

exempelvis ge ett barn två stolar för att se eller låta det hålla i något under samlingen 

anpassas situationerna efter barnen och deras individuella behov. Att definiera inkludering 

som en medvetenhet hos förskollärarna kan kopplas samman med flera av Soukakous 

företeelser. Exempelvis kan det kopplas samman med företeelse nummer 1 och 3. 

Medvetenheten kan innebära att förskollärarna anpassar miljön efter barnen och har ett 

förhållningsätt där de låter barnen göra egna val och där de är stöttande vid dessa val. Det 

Förskollärare G uttrycker i Citat 2 om definitionen av inkludering som deltagande i en 

gemenskap kan kopplas samman med Soukakous företeelse nummer 5. Om det pratas om 

olikheter på ett positivt sätt skapas en förståelse och acceptans hos barnen och en gemenskap 

kan skapas enligt Soukakou, vilket framkommer i resultatet i denna studie. Dock kan denna 

gemenskap problematiseras eftersom vad som skapar denna gemenskap kan tolkas på olika 

sätt. Kanske det skapas en gemenskap när barn i behov av särskilt stöd inkluderas i en 

förskola för alla eller kanske det skapas en gemenskap i en specifik förskola för barn med 

hörselnedsättning som Förskollärare G berättade om under intervjun. Connor och Ferri 

(2007) skriver om att det även har funnits ett motstånd från vissa vårdnadshavare, vars barn 

haft någon funktionsnedsättning, att placera sina barn i vanliga klasser. Utifrån Connor och 

Ferri kan det bero på att vårdnadshavarna fått en uppfattning att de vanliga klasserna inte är 

förberedda på deras barns funktionsnedsättningar och kan därför ha en oro att deras barn ska 

hamna utanför och ses som en börda. Min reflektion kring det är att dessa vårdnadshavare 

kanske har en uppfattning att om deras barn går i en klass med andra barn med 

funktionsnedsättningar minskar det risken att deras barn hamnar utanför eller ses som en 

börda och att gå med andra barn med funktionsnedsättning skapar en gemenskap.  

Förskollärarnas definitioner kan relateras till Nilholms (2020) tre teoretiska perspektiv,  

kompensatoriska-, kritiska- och dilemmaperspektivet. Det framkommer dock i resultatet att 

förskollärarnas definitioner framförallt kan relateras till dilemmaperspektivet eftersom 

definitionerna kan tolkas som dilemman. Exempelvis är ett dilemma hur förskollärare ska 

anpassa förskolan utifrån varje barns individuella behov utan att särskiljas och hur 
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förskollärare ska ge barnen möjlighet att delta i en gemenskap för vad som skapar denna 

gemenskap. Hur miljön ska anpassas och hur förskollärarna ska förhålla sig efter varje barns 

behov tolkades i analysen som ett kritiskt perspektiv, men det skulle även kunna relateras 

till ett dilemmaperspektiv. Detta eftersom dilemman som kan uppstå är hur förskollärarna 

ska utforma miljön så att den tillmötesgår varje barns behov. Ett exempel på ytterligare 

dilemma är det som Förskollärare F uttrycker i Citat 4 angående att förskollärare kan ha en 

bild över hur barnen ska vara.  

Resultatet visar att förskollärarna inkluderar alla barn i förskolan genom att först lära  

känna barngruppen, vilket Förskollärare G uttrycker i Citat 5. Detta för att skapa en 

grundtrygghet som Förskollärare D pratade om i intervjun, för att sedan använda sig av olika 

stöd, individuella och för hela gruppen. Att skapa en grundtrygghet kan kopplas samman 

med Lundqvist et al. (2019) om vad barn i behov av särskilt stöd, eller inte, värdesätter för 

att få ett meningsfullt lärande. Att förskollärarna i denna studie använde sig av olika material 

för att inkludera alla barn i förskolan kan sammankopplas med Soukakous (2012 och 2016) 

företeelse nummer 1. Enligt Soukakou skapas en inkluderande verksamhet genom att barnen 

ges möjlighet till lärande genom olika material och anpassning av miljön. Nilholm och Alm 

(2010) lyfter fram en strategi för att skapa en inkluderande verksamhet. Strategin handlar 

om att använda olika material. En annan strategi som Nilholm och Alm beskriver är att ha 

en tydlig planering över dagen så att barnen kan se vad som förväntas av dem, vilket uttrycks 

av Förskollärare D i Citat 6. Att förskollärarna i denna studie använde sig av individuella 

stöd för att inkludera alla barn kan relateras till både Soukakou (2012 och 2016) samt 

Nilholm och Alms (2010) där de framhåller att förskolan behöver tillmötesgå barns 

individuella behov för att inkludering ska vara gällande. I denna studie framkommer i 

resultatet att iPads används som ett individuellt stöd, vilket kan sammankopplas med 

Soukakous företeelse nummer 7 i relation till vad Förskollärare E uttryckte i Citat 8. Det vill 

säga, att iPads används som en alternativ kommunikationsmetod. Utifrån vad Förskollärare 

A uttrycker i Citat 7 kan även bildstöd ses som en alternativ kommunikationsmetod. I 

resultatet framkommer att tecken som stöd stöttar såväl individuella barn som barngrupper. 

Tecken som stöd är även något som kan kopplas samman med Soukakous företeelse nummer 

7 eftersom det kan tolkas som en alternativ kommunikationsmetod. Genom att förskollärarna 

använder sig av bildstöd och tecken som stöd vid kommunikation tolkades det i analysen 

som ett stöd vid kommunikation vilket är något som Soukakou (2012 och 2016) lyfter fram. 

Soukakou beskriver att förskollärare kan skapa inkluderande verksamhet genom alternativa 

kommunikationsmetoder som exempelvis bildstöd och tecken som stöd.  

Förskollärarnas sätt att inkludera alla barn i förskolan, i denna studie, kan växelvis  

relateras till Nilholms (2020) kompensatoriska perspektiv och kritiska perspektiv. Att 

exempelvis se bildstöd som en alternativ kommunikationsmetod för vissa barn som anses 

vara i behov av det kan relateras till ett kompensatoriskt perspektiv eftersom det kan tolkas 

som en kategorisering av barnen, vilka som behöver stödet eller inte. Även tecken som stöd 

kan väljas för de barn som är i behov av det.  Att använda bildstöd och tecken som stöd 

enbart med de barn som anses vara i behov av det kan ses som en kompensation för att få 

dem att fungera i förskolans verksamhet. Att lära ut tecken som stöd till hela gruppen och 

exempelvis användning av bildstöd på rutinsituationerna kan relateras till kritiska 

perspektivet, eftersom det kan tolkas som en anpassning av förskolans verksamhet och 
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förskollärarnas förhållningsätt för att fungera för barnen. Bildstöd kan även relateras till 

dilemmaperspektivet utifrån det Förskollärare D berättar om i resultatet, det vill säga, att de 

tänkte göra ett individuellt bildstöd för ett barn med bilder på barnet. Ett dilemma som kan 

uppstå är att barnet kan särskiljas från de andra barnen med ett eget bildstöd. Barnet kanske 

tidigare har särskiljts med tillsägningar som kan ha tillskrivit barnet en negativ identitet och 

då kanske det är bättre att barnet får känna sig lite speciellt på ett positivt sätt som gör det 

tydligare för barnet, vilket är något som Förskollärare D också uttryckte under intervjun. 

Resultatet i denna studie visar att förskollärarna uttrycker många möjligheter med att  

inkludera alla barn i förskolan. Det framkommer i resultatet att förskollärarna uttrycker att 

inkludera alla barn i förskolan är stärkande för både barnen och förskollärarna, att det skapas 

en acceptans hos barnen för allas olikheter och behov, och att det bildas en gemenskap. Att 

se inkludering av alla barn som stärkande kan kopplas samman med Lundqvist et al. (2019) 

där de framhåller att barn värdesätter känslan av självständighet för att få ett meningsfullt 

lärande. Att barnen stärks av inkludering av alla barn och får en känsla av självständighet 

uttrycks i Citat 10 av Förskollärare B. Connor och Ferri (2007) skriver om en vårdnadshavare 

som berättat att deras barn blivit stärkt i en klass med barn som också har 

funktionsnedsättningar. Mina reflektioner angående det är att det även kan vara stärkande 

för barnen att gå i en klass med andra barn som kanske har samma funktionsnedsättning. 

Under intervjuerna uttryckte förskollärarna en ökad acceptans bland barnen genom att 

inkludera alla barn i förskolan. Det som uttrycks av Förskollärare B i Citat 11 kan 

sammankopplas med Soukakou (2012 och 2016) företeelse nummer 5 om att skapandet av 

en acceptans är ett sätt för att skapa en inkluderande verksamhet. Det kan också 

sammankopplas med Soukakous företeelse nummer 2 eftersom skapandet av acceptansen 

kan tolkas som ett engagemang från förskollärarna att stötta vid samspelet mellan barnen. 

En ökad acceptans bland barnen för allas olikheter är även något en vårdnashavare skriver 

om enligt Connor och Ferri (2007) där vårdnadshavaren uttrycker att deras barn utan 

funktionsnedsättning är mer mån om barn med funktionsnedsättning. I denna studie uttryckte 

förskollärare en möjlighet med att inkludera alla barn i förskolan. Möjligheten är att 

inkludering skapar en gemenskap vilket även det kan sammankopplas med Soukakous 

företeelse nummer 5 där det kan tolkas som att en gemenskap skapas när det pratas om 

olikheter i barngruppen. 

Möjligheterna som förskollärarna uttrycker att inkludera alla barn i förskolan kan  

relateras till dilemmaperspektivet (se Nilholm 2020), eftersom dilemman som kan tolkas 

uppstå är om det är stärkande för barn med funktionsnedsättning att gå med andra barn med 

funktionsnedsättning eller med barn som inte har det. Ett ytterligare dilemma kan vara hur 

acceptansen skapas. Enligt min reflektion kanske vissa barn har svårt att acceptera att ett 

barn får något som ett annat barn inte får. Exempelvis som Förskollärare A uttrycker i Citat 

3, så gäller det att förklara men det kan vara svårt att göra med vissa behov.  

Resultatet i denna studie visar att förskollärarna även uttrycker svårigheter med att 

inkludera alla barn i förskolan. Svårigheterna som förskollärarna i denna studie uttrycker 

handlar om att definiera barn i behov av särskilt stöd, samsynen i arbetslaget, tid och resurser 

samt bemötandet av barn och vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd. Förskollärare 

F i Citat 15 uttrycker vikten med att ha samsyn i arbetslaget, vilket kan sammankopplas med 

Nilholm och Alm (2010) som även de skriver om lärares poängterande om att samsyn är 
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viktigt. Citat 15 av Förskollärare F kan även sammankopplas med en av Nilholm och Alm 

strategier för inkludering, att skapa tydliga ramar, eftersom det kan tolkas som en tydlig ram 

om förskollärarna i arbetslaget har samma syn, annars kan det ske förvirring bland barnen. 

Att se tid och resurser som en svårighet, som Förskollärare A uttrycker i Citat 16, kan 

sammankopplas med den oro som Connor och Ferri (2007) beskriver. Connor och Ferri 

beskriver att vissa vårdnadshavare är rädda för att den vanliga skolan inte har den utrustning 

eller personal som deras barn behöver. Att se bemötandet av barnens alla olikheter, som 

Förskollärare B uttryckte under intervjun och det Förskollärare D uttrycker i Citat 18, kan 

vara svårt att veta, exempelvis om barnen känner sig inkluderade.  Detta kan sammankopplas 

med den oro vårdnadshavare kan känna angående att deras barn hamnar i en verksamhet de 

inte utvecklas i (se Connor och Ferri, 2007). Att förskollärarna i denna studie ser bemötandet 

av barnens frågor och skapandet av acceptansen som en svårighet som uttrycks av 

Förskollärare C i Citat 19 kan sammankopplas med en vårdnadshavare som Connor och Ferri 

(2007) skriver om vars barn med autism sågs som annorlunda i en vanlig klass. Att se 

bemötandet av vårdnadshavarna om ett barn är i behov av särskilt stöd som en svårighet, 

som Förskollärare C uttrycker i Citat 20, kan sammankopplas med Soukakous (2012 och 

2016) företeelse nummer 11, men också med en av Nilholm och Alms (2010) strategi om att 

det gäller att skapa goda relationer med vårdnadshavarna.  

Enligt mina reflektioner kan förskollärarnas uttryckta svårigheter relateras till  

framförallt det kritiska perspektivet (Nilholm, 2020), eftersom brist på tid och resurser kan 

tolkas som en grund för de andra svårigheterna, exempelvis att förskollärarna inte har tid att 

se alla barnen, vilket Förskollärare A uttrycker i Citat 16. Det kan relateras till det kritiska 

perspektivet eftersom tid och resurser är ett problem i verksamheten. Svårigheterna som 

förskollärarna i denna studie uttryckte under intervjuerna kan även relateras till 

dilemmaperspektivet (Nilholm, 2020). Ett dilemma kan handla om hur tiden ska läggas upp 

och hur resurserna och arbetet ska läggas upp. Enligt Nilholm och Alm (2010) bör arbetet 

fördelas lika mellan lärarna. Ytterligare ett dilemma det kan handla om är bemötandet av 

barnens frågor om olikheter eftersom vissa förskollärare, enligt min reflektion, kanske inte 

har den kompetensen.  
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9. Konklusion 

Resultatet i denna studie visar att förskollärarna definierar inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd på flera sätt, bland annat som en acceptans för att olikheter finns och att alla 

barn har olika behov. Förskollärarna inkluderar alla barn med hjälp av olika stöd, 

individuella och för hela gruppen. De poängterar vikten med att lära känna barngruppen för 

att veta vad för stöd som behovs. Resultatet i denna studie visar även att förskollärarna såg 

möjligheter respektive svårigheter med att inkludera alla barn. En möjlighet var att det är 

stärkande för barnen att gå i en förskola för alla. En svårighet som framkom var hur 

förskollärna ska få tiden att räcka till för att kunna skapa en förskola för alla barn, och bemöta 

barnens olika behov. En slutsats är att alla förskollärarna strävade efter att inkludera alla 

barn i förskolan, dock visade det sig inte alltid vara enkelt.  

Det skulle det vara intressant att undersöka hur förskollärare på bästa sätt bemöter barns  

olikheter och rädslor från vårdnadshavarna som uttrycker en oro att ha sina barn tillsammans 

med barn som har olika funktionsnedsättningar. Exempelvis skulle det vara intressant att 

undersöka vad förskollärare kan göra om en vårdnadshavare uttrycker att den inte vill att 

deras barn ska leka med ett visst barn på grund av barnets funktionsnedsättning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Medgivandeblankett till förskollärare i förskolan 

 

Medgivande till deltagande i en studie "Hur förskollärare inkluderar barn i 

behov av särskilt stöd i undervisningen"  
 

 

Studien, som kommer att handla om hur förskollärare inkluderar barn i behov av särskilt 

stöd i undervisningen, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien 

utförs av Anja Winberg som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  

 

 

◻ Jag ger mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

 

◻ Jag ger inte mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

 

◻ Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas på min arbetsplats, alternativt via Zoom, samt att ljudupptagning av intervjun 

kommer att ske. Detta kommer ligga som underlag för studien och analyseras.  

 

 

◻ Jag vet att ingen obehörig får ta del av det producerade datamaterialet och att materialet 

förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras.  

 

 

◻ Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas av mig utan några negativa konsekvenser.  

 

 

 

 

Deltagarens namn och E-post: ……………………………………………. 

.......................................................................   

Underskrift deltagare  

 

 

 

 

.......................................................................  

Ort och datum 
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Bilaga 2. Information om studien 

Information om en studie "Hur förskollärare inkluderar barn i behov av särskilt 

stöd i undervisningen"  

 

 

Jag är en lärarstudent som läser sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat 

ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet.  

Jag kommer att göra en studie som handlar om hur förskollärare inkluderar barn i behov av 

särskilt stöd i undervisningen. Jag är intresserade av att intervjua förskollärare.  

Din medverkan i studien kommer innebära att du deltar i en intervju under cirka 30–45 

minuter. Intervjun ska ske enskilt där en av oss studenter håller i intervjun. Datamaterial 

produceras genom en intervju med dig. Varje intervju kommer att ljudinspelas för att kunna 

analysera datamaterialet senare.  

 

 

Dataproduktionen kommer att ske under oktober/november månad. Det producerande 

datamaterialet kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras 

och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av det, samt avskilt från 

personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd utan några negativa konsekvenser. Ingen ekonomisk 

ersättning utgår för ditt deltagande.  

 

 

När blanketten ovan är undertecknad ta bild på den och skicka via mejl. Om du har ytterligare 

frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas 

(se nedan för kontaktuppgifter).  

 

 

Studiens handledare: Jane Tuominen  

E-post: ….......... 

 

 

Uppsala den …......... 

 

 

Studerande: Anja Winberg  

E-post: …......... 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Inledning  

Presentation av mig  

Information om studien  

Gå igenom dokumentationsmetod och vad som kommer hända med materialet  

Garantera anonymitet  

Du får när som helst avbryta  

 

Faktafrågor  

När tog du förskollärarexamen?  

Hur länge har du jobbat som förskollärare?  

Började du arbeta direkt efter examen eller gjorde du något annat?  

 

Introduktionsfrågor  
Vilka åldrar har du arbetat med?  

Har du jobbat på flera förskolor än denna? Privat eller kommunal? Pedagogisk inriktning?  

Om ja/ har de arbetat på liknande sätt gällande särskilt stöd? På vilket sätt?  

 

Övergångsfrågor  

Vad har du för erfarenhet kring arbetet med särskilt stöd?  
 

Nyckelfrågor  
Kan du berätta om hur samarbetet med en specialpedagog fungerar?  

Hur planerar ni en undervisning för alla barn?  

Vad för särskilt stöd använder ni?  

Hur används det särskilda stödet?  

Används det särskilda stödet för specifika barn eller för alla?  

Vad innebär inkludering för dig?  

När är man inkluderad?  

Hur definierar du barn i behov av särskilt stöd?  

Vilka svårigheter/möjligheter finns det i arbete med särskilt stöd?  

Vilka svårigheter/möjligheter finns det med inkludering?  

 

Komplicerade och känsliga frågor  
På vilket sätt inkluderar ni barn i behov av särskilt stöd i undervisningen?  

Hur har bargruppen storlek betydelse för arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt 

stöd?  

Önskar du mer kunskap kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd? Varför, varför 

inte? Vad för mer kunskap?  

 

Avslutning  
Förbered för avslut!  
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Känner du att du vill ta upp något som du känner att jag missat fråga eller någon tanke som 

dykt upp kring de frågor jag ställt?  

Har du några frågor kring min studie?  

Hur kändes det att bli intervjuad på detta sätt?  

 

 

Tack för mig!  

 

 

Intervjuguide (Christersson 2015, s.86–88) 

 

 


