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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att försöka synliggöra hur förskollärarna använde sig utav 

specialpedagogiska kunskaper i verksamheten - ifall de gjorde alla barn delaktiga och 

inkluderade, om de anpassade lärmiljön utefter varje barns behov samt vad de hade 

för synsätt och förhållningssätt på de barn som var i behov av särskilt stöd. 

För att ta reda på och besvara detta så har det med hjälp utav fem stycken 

förskollärare på olika förskolor skett tre kvalitativa intervjuer, samt två 

kompletteringar via mejl och telefon.  

Resultatet visar att förskollärarna hade med hjälp utav erfarenheter ifrån yrket 

tillämpat sig specialpedagogiska kunskaper. Lärmiljön och dess anpassning spelade 

en stor roll. För att göra barnen delaktiga och inkludera de i verksamheten arbetade 

man utefter små, mindre grupper. Det som även visades var att ett stöttande och 

hjälpande arbetslag var viktigt. Förskollärarna var även överens om att det krävdes 

tålamod, ett engagemang och tid för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Det 

som förskollärarna sökte efter var mer tid och kunskap om barn i behov av särskilt 

stöd.  

 

Avslutningsvis är slutsatsen man kan dra utifrån undersökningen att man med 

erfarenhet från yrket, med lärmiljöanpassning – för hur man ska kunna inkludera och 

göra barnen delaktiga och arbetslagets betydelse berikar man sig med en kunskap om 

hur man finner olika vägar för barns lärande och utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 
Nyckelord: Inkludering, Lärmiljö, Förhållningssätt/Synsätt och Delaktighet 
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1. Inledning  
 

I läroplanen för förskolan står det att: 

 

Arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i 

svårigheter av olika slag (Lpfö98, rev10, s.11).  

I förskolan faller allt fler barn att visa oro, koncentrationssvårigheter eller problem 

med det sociala samspelet (Elisabeth Nordin-Hultman, 2005, s.17).  

”Vad ska vi ta oss till med X? X bara bråkar och förstör hela tiden – X är ett typiskt 

ADHD-barn” och ”Finns det ens något vi kan göra, hur ska vi göra i så fall?” är några 

vanliga ”klagomål” som jag stött på ute i verksamheten när jag har haft 

verksamhetsförlagd utbildning samt när jag vikarierat. 

Att vara uppvuxen i en tid där diagnoser och stämplar på barn som avses vara 

onormala och inte kunna delta fullt ut i verksamheterna väcker oro hos mig. Varför 

ska vi ge folk stämplar eller diagnoser så fort de upplevs vara annorlunda och jobbiga 

istället för att se vilka möjligheter de faktiskt kan ge oss? Det är aldrig förskolans 

uppgift att ställa diagnoser, men det är alltid en uppgift att försöka förstå och 

underlätta för de här barnens sociala interaktion, undvika att de hamnar i negativa 

spiraler och hjälpa dem i deras utveckling (Gunilla Gerland & Ulrika Aspeflo, 2009, 

s.5).  

Som förskollärare, barnskötare, vikarie, specialpedagog och så vidare möter vi i 

dagens förskola olika barn i behov av särskilt stöd. Det är en ständig debatt om hur 

man ska gå tillväga för att kunna hjälpa dessa barn som är i behov av särskilt stöd på 

bästa möjliga vis. Där av har förskolechefen ett särskilt ansvar för att verksamheten 

utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det särskilda stöd, den 

hjälp och de utmaningar de behöver. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev10, 

s.11) står det att arbetslaget särskilt ska uppmärksamma och hjälpa de barn som är i 

behov av särskilt stöd i sin utveckling. För att förskolan på bästa sätt ska kunna 

utforma verksamheten utifrån barnets behov är det viktigt att varje beslut om insatser 

föregås av noggranna pedagogiska överväganden (Allmänna råd, 2013, s.30-31). För 

att säkerställa att insatserna är tillräckliga och fungerar är det av stor vikt att 

kontinuerligt följa upp och utvärdera insatserna. För att kunna göra det är det viktigt 



   5	  

att dokumentera vilka stödinsatser som planeras, syftet med insatserna, ansvars 

fördelning och vilken övrig samverkan som krävs (Allmänna råd, 2013, s.32). Det är 

då viktigt att man som förskollärare rannsakar sig själv för att finna sitt egna 

förhållningssätt om hur man vill jobba gentemot dessa barn som är i behov av särskilt 

stöd. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med detta arbete är att försöka synliggöra om förskollärarna 

använder sig utav specialpedagogiska kunskaper i verksamheten - ifall de gör alla 

barn delaktiga och inkluderade, om de anpassar lärmiljön utefter varje barns behov 

samt vad de har för synsätt och förhållningssätt på de barn som är i behov av särskilt 

stöd. 

   

Mina frågeställningar är då följande: 

• Kan man se om förskollärarna använder sig av specialpedagogiska 

kunskaper? 

• Anpassas den pedagogiska lärmiljön utefter barnens behov?  

• Blir barnen inkluderade och delaktiga i verksamheten, hur i så fall?  

• Vilket förhållningssätt och synsätt har förskollärarna gentemot barn i behov 

av särskilt stöd? 
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2. Bakgrund  
I det här avsnittet kommer jag att ge en beskrivning om vad ämnet specialpedagogik 

innebär samt vilka barn som berörs.  

 

2.1 Specialpedagogik som ämnesområde 
 

Björck-Åkesson (2014, s.25) tar upp att det i Skollagen 8 kap. 9 sägs att:  

 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 

det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, 

ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov 

av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare 

ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna (i bid).  

Vad krävs i förskolan för att alla barn ska utvecklas på bästa sätt? Räcker den 

”vanliga” pedagogiken till för att ge alla barn en god start i sin utveckling och sitt 

lärande? Behövs specialpedagogik i förskolan? (Björck-Åkesson, 2014, s.24). 

Författaren (Björck-Åkesson, 2014, s.26) hävdar även på att barn i behov av särskilt 

stöd således har rätt att få plats i förskolan och att få särskilt stöd. Stödet ska i första 

hand ges inom den grupp som barnet tillhör och anpassas till alla barns behov och 

förutsättningar. 

Det finns barn i förskolan som väcker funderingar ”för ofta”, precis som det finns de 

som väcker funderingar ”för sällan” (Gerland & Aspeflo, 2009, s.55). Barn som 

behöver särskilt stöd handlar om barn med funktionshinder av olika svårighetsgrad, 

t.ex. rörelsehinder, utvecklingsstörning, hörsel- eller synskador, är en förhållandevis 

liten del av samtliga barn med behov av särskilt stöd. En betydligt större grupp utgörs 

av de barn som har mer diffusa och svårtolkade problem. Det kan gälla barn med 

olika typer av lättare funktionsstörningar och utvecklingsavvikelser med biologisk 

grund, exempelvis koncentrationssvårigheter och motorisk-perceptuella svårigheter, 

eller barn med språk- och talsvårigheter. Det kan också gälla barn med känslomässiga 

och/eller psykosociala svårigheter samt barn som far illa (Kristian Lutz, 2006, s.26). 

Enligt Eva Björck-Åkesson (2007, s.85) så utvecklades specialpedagogiken som 

kunskapsområde för cirka femtio år sedan i Sverige och internationellt utifrån alla 
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barns rätt till utbildning, och vissa barns behov av särskilt stöd för utveckling och 

lärande utöver den generella pedagogiken. Resultatet blev ett kunskapsområde som 

utöver pedagogik hämtar kunskaper från andra ämnen såsom psykologi, sociologi, 

medicin och senare även teknik. Idag omfattar specialpedagogiken frågeställningar 

som handlar om att skapa optimala förutsättningar för lärande. Det innebär att 

specialpedagogik behandlar faktorer och processer som påverkar utveckling, lärande 

och delaktighet (i bid). Linda Palla (2009) hävdar att specialpedagogik kan sägas 

handla om hur vi tillsammans kan skapa möjligheter så att alla människor, stora som 

små, kan få vara delaktiga i den gemenskap som vårt demokratiska samhälle innebär 

och strävar efter. Där varje individ är betydelsefull, har något att bidra med och kan 

känna tillhörighet. Av den orsaken vill Palla (2009) karaktärisera specialpedagogiken 

som möjligheternas pedagogik. Barn som tidigt får stöd i förskolan har större 

möjligheter att utvecklas positivt i framtiden (Karin Renblad, 2014, s.386). Även 

Björck-Åkesson (2014, s.29) hävdar att specialpedagogiken handlar om att skapa 

optimala förutsättningar för lärande för alla barn. För att varje barn då ska få det stöd 

som behövs gäller det att de som ger stöd har goda och tillräckliga kunskaper inom 

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

erfarenheter inte räcker till (Björck-Åkesson, 2014, s.32). Siv Bergquist m.fl. (2003, 

s.235) visar också på att en bra förskola för barn i behov av särskilt stöd handlar om 

personalens attityd, förväntningar och känslor (i bid). Även Emilie Kinge (2014, 

s.130) hävdar att när allt kommer omkring är det våra attityder, vår inlevelse i och 

förståelse för barns behov som avgör om ett barn känner sig hjälpt eller inte.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Specialpedagogik är ett brett ämne som man kan se på ur flera olika perspektiv. Dessa 

kommer jag kortfattat att belysa i det här avsnittet, för att sedan i analysen återgå och 

koppla ihop ett perspektiv med de resultat jag fått fram. 

 

Relationellt perspektiv  
Ett relationellt perspektiv innebär att specialpedagogiken samspelar med den övriga 

pedagogiska verksamheten (Palla, 2011, s.35). Barnens förutsättningar i det 

relationella perspektiv ses som relationellt, det vill säga en förståelse om att 

förändringar i barnens omgivning påverkar dem (i bid). Även Bengt Persson (2013, 

s.160) hävdar på att i det relationella perspektivet så kan förändringar i barns 

omgivning påverka förutsättningarna för att uppfylla vissa på förhand uppställda krav 

eller mål. Det är även viktigt att man vet vad som sker i förhållandet, samspelet eller 

interaktionen mellan olika aktörer (i bid).  
 

Kompensatoriskt perspektiv 
Den grundläggande idén i ett kompensatoriskt perspektiv är att kompensera individer 

för deras problem. För att göra detta identifierar man olika typer av problemgrupper, 

söker efter grundläggande, främst neurologiska och psykologiska, processer som kan 

bidra till förståelsen av gruppens problem samt föreslår metoder och åtgärder för att 

kompensera de problem som individerna uppvisar. Denna forskning har sin grund i en 

medicinsk/psykologisk tradition, där diagnostisering blir central, eftersom 

forskningen, för att generell kunskap ska nås, kräver att man kan arbeta med grupper 

som uppvisar samma typ av problem (Claes Nilholm, 2007, s.25).  

 

Kritiskt perspektiv 
Inom detta perspektiv så är man ideologikritiskt inriktad, även om man tillstår att barn 

har olika förutsättningar, så läggs fokus här på vad samhället gör med dessa olikheter. 

Man framhåller att specialpedagogiken är förtryckande, bl.a. för att den pekar ut barn 

som mer eller mindre onormala. Detta perspektiv är alltså ideologikritiskt och ser 

specialpedagogik som något icke-önskvärt, eller snarare, specialpedagogikens 
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värderande och marginaliserande effekter ses som icke önskvärda (Nilholm, 2007, 

s.21-22).  

 

Dilemmaperspektivet 
Detta perspektiv innebär att dilemman kan enklast ses som valsituationer, eller 

målkonflikter där det inte finns något entydigt svar på hur man bäst bör agera. På så 

sätt kan dilemman ses i relation till problem, där de senare ju vanligtvis har en 

lösning. Ett övergripande dilemma för ett utbildningssystem, som Dyson och 

Millward (2000, i Nilholm, 2005, s.131) framhåller, är att sådana system dels ska ge 

alla en liknande utbildning samtidigt som barns olikheter i erfarenheter, förmågor och 

egenskaper också kräver att man måste anpassa undervisningen till dessa olikheter (i 

bid). 
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4. Tidigare forskning och teoretiska begrepp 
Mitt självständiga arbete bygger på några centrala teoretiska begrepp, dessa kommer 

jag att redogöra för i det här avsnittet. 

 
4.1 Inkludering  
Inom specialpedagogiken blir begreppet inkludering ofta en beteckning för att fånga 

upp mångfalden bland barnen och skapa förutsättningar för en generell pedagogik, 

som verkar mot exkludering av vissa barn. Inkludering är idag ett begrepp som 

använda i stor utsträckning inom specialpedagogisk forskning (Lutz, 2013, s.39). 

I USA har begreppet inkludering förekommit ända sedan 1950-talet. Då och där 

handlade det om att bekämpa diskriminering på grund av hudfärg. I Sverige har man 

talat om inkludering framför allt när det gäller elever i behov av särskilt stöd eller 

elever med funktionsnedsättning (Margareta Sandström, Lena Nilsson & Jonas Stier, 

2014, s.11).  

Begreppet inkludering är retoriskt närmast oantastligt: det handlar idealt sett om en 

förskola och skola för alla, där ingen ska behöva hamna utanför. Där får alla en 

undervisning som är anpassad till den enskildes förutsättningar och intressen (i bid, 

s.9). Inkludering innebär enligt författarna Sandström, Nilsson och Stier (2014, s.11) 

då att verksamheten anpassas så att allas behov tillgodoses. Även Lutz (2015) menar 

på att inkludering handlar om att barnet inte ska anpassa sig till verksamheten. 

Förskolan och förskollärarna ska se till att alla barn blir delaktiga oavsett svårigheter. 

Lutz (2013, s.39) menar också på att inkludering innebär att förskolan ska anpassa sin 

miljö utefter de olikheter som finns bland människorna. Inkludering avser allas rätt till 

delaktighet i exempelvis den gemensamma utbildningen. Inkluderingsvisionen 

innebär att sträva efter en skola för alla, en skola där även elever med svåra 

funktionshinder ska finnas med (Palla, 2009). I en förskola för alla finns förståelse för 

olikheter, olikheter ses som resurs och tillvaratas (Palla, 2009). Även forskaren Airi 

Bigsten (2015, s.18) hävdar på att varje barn ska ses som en unik individ som ska 

accepteras och bemötas på sina egna villkor. Alla är olika men har samma värde och 

ska inkluderas i gemenskapen (i bid). Enligt Renblad (2014, s.389) så är arbetssättet i 

förskolan inkluderande enligt specialpedagoger och det innebär att den omfattar alla 

barn, men hur vet man att ett barn utvecklas optimalt om man inte gör en bedömning 
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av barnets förmågor och en handlingsplan?  
 

4.2 Lärmiljö 
I styrdokumentet för förskolan (Lpfö98, rev10) betonas lärmiljöanpassningen på 

följande vis: 

 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (Lpfö98, rev10, s.5). 
 

Det står även i allmänna råd (2013, s.30) att man ska:  

Bedöma hur verksamheten ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling 

ges det stöd som deras speciella behov kräver, samt kontinuerligt följa upp och utvärdera om 

stödinsatserna är ändamålsenliga (i bid).  
 

Kristian Lutz (2015), som har en bakgrund som förskollärare hävdar att förskolan ofta 

lägger allt större fokus på det enskilda barnet när man har upptäckt att det tycks ha 

svårigheter. Han menar att man istället också behöver rikta blicken lite mer i andra 

riktningar än mot barnet. Vad är det för lärandemiljö förskolan erbjuder barnet och 

vad kan förskolan göra för förändringar där? (i bid). Svårigheterna hos barnet måste 

alltid finnas i flera olika miljöer om man misstänker att barnet är i behov av särskilt 

stöd – finns problematiken inte i flera olika miljöer, så kan omständigheterna bero på 

miljöns konstruktion och inte alls att barnet har svårigheter (Gerland & Aspeflo, 

2009, s.61). Om avvikande beteende ses som en brist i interaktionen mellan miljön 

och individen kommer också fokus ligga på att hitta nya vägar att omforma miljön så 

den kan passa det enskilda barnet (Lutz, 2009, s.27). Även specialpedagogen Azarina 

Kander Birgersson (2015) anser att barnet inte ska anpassa sig efter verksamheten – 

förskolan ska anpassa sig efter barnet. Azarina tänker att det inte är barnet som är 

bärare av ett problem, utan omgivningen (i bid). För att då kunna planera och 

genomföra åtgärder krävs en kartläggning som utgår ifrån svårigheter som uttalats av 

dem som finns i barnets vardagsmiljö i förskolan, av familjen, och, om barnet är 

tillräckligt gammalt, av barnet själv (Björck-Åkesson, 2014, s.36). Miljön behöver 
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också kunna förändras och anpassas över tid eftersom barngruppen hela tiden 

förändras och behoven därmed skiftar (Allmänna råd, 2013, s.26). 

 

4.3 Förhållningssätt/Synsätt 

Enligt Karin Renblad (2014, s.388) så beskriver Läroplanen att: 

 

Pedagogernas förhållningssätt måste utgå från olika kunskapsformer och olika sätt att lära 

och det gagnar barn i behov av särskilt stöd (i bid). 
 

Lärarens kompetens och förhållningssätt har visat sig ha stor betydelse för den 

kvalitet som bildas i verksamheten. Men kompetens är ett komplext och 

mångfacetterat begrepp som kan innefatta olika personliga, pedagogiska, didaktiska 

och ämnesinriktade kunskaper och förmågor. Förskolans kvalitet beror på hur lärarens 

kunskap om barns lärande och utveckling kommer till uttryck och lärarens förmåga 

att observera, utvärdera, ta tillvara kulturell mångfald, möta barns specifika behov och 

skapa lärtillfällen inom räckhåll för barnet (Sonja Sheridan, Ingrid Pramling-

Samuelsson & Eva Johansson, 2010, s.28). I ett möjlighetsinriktat förhållningssätt 

ingår det även att vara observant. Det innebär att personalen ska uppmärksamma 

barnen, se barnen och dessutom göra dem sedda (Anette Eriksson, 2014, s.218).  Att 

ständigt tänka på verksamheten utifrån barnens egna perspektiv och reflektera över 

hur olika saker ter sig för barnen, kan hjälpa läraren att bli en än mer reflekterande 

lärare som funderar över varför barn agerar som de gör, varför de säger det de säger 

och vad det är som framstår som viktigt i deras medvetande (Elisabeth Arnér & Britt 

Tellgren, 2006, s.57). Sheridan, Pramling-Samuelsson och Johansson (2010, s.28) 

liksom Siv Bergquist med flera (2003, s.235) förespråkar att barns vistelse och en bra 

förskola för barn i behov av särskilt stöd handlar om personalens attityd, 

förväntningar och känslor, Sheridan, Pramling-Samuelsson och Johansson (2010, 

s.28) lägger även till kompetens (i bid). Enligt Lutz (2013, s.86) så har ett arbetslag 

där olika aktörer kompletterar varandra och utvecklas tillsammans med barnen en 

oerhörd styrka. Arbetslaget kan då utgöra en grund för en verksamhet som 

kännetecknas av hög kompetens och beredskap att möta olikheter bland barn på ett 

relevant sätt. Men det viktigaste enligt Siv Bergquist med flera (2003, s.236) är ändå 

personalens vilja till förändring och utveckling av rutiner och arbetssätt. Det är 
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slutgiltigt det som kommer att ge barnet möjlighet till delaktighet i barngruppens liv.  
 

4.4 Delaktighet 
Delaktighet är ett begrepp som handlar om att få bli sedd och hörd, att få möjlighet att 

uttrycka sina uppfattningar och samtidigt få uppleva att någon intresserar sig för att 

lyssna på det som uttrycks. Att som barn få uppleva sig själv som delaktig stärker 

barnets känsla av kompetens och därmed också barnets självkänsla (Eriksson, 2014, 

s.215). Att ha rätt till delaktighet och inflytande handlar inte om att bestämma, det 

handlar om något mer. Delaktighet handlar om att alla är en del av en gemenskap och 

om hur man samspelar, lyssnar till och respekterar varandra i den (Nina Johannesen & 

Ninni Sandvik, 2010). För att vuxna ska kunna göra barn delaktiga är det centralt att 

kunna inta barns perspektiv, vilket innebär att försöka ha ett barns synsätt på tillvaron 

och att se världen med barns ögon (Eriksson, 2014, s.216). 

Barnens delaktighet i förskolan är de vuxnas ansvar. Det är också arbetslagets ansvar 

att få alla barn delaktiga för det är de vuxna som ger förutsättningarna för barnens 

delaktighet. Det är vuxna som har makten att göra barnen delaktiga (Eriksson, 2014, 

s.215). Även Johannesen och Sandvik (2010) hävdar på att betrakta barn som 

kompetenta med både rätt och förmåga till delaktighet kan också leda till att alltför 

stort ansvar överlåts åt dem. Det måste finnas en balans mellan ett grundläggande 

erkännande av barnen som medskapare och de vuxna som ansvariga (i bid).  

En bra förskola för barn i behov av särskilt stöd handlar naturligtvis om personalens 

attityder, förväntningar och känslor. Men det viktigaste är ändå personalens vilja till 

förändring och utveckling av rutiner och arbetssätt. Det är slutgiltigt det som kommer 

att ge barnet möjlighet till delaktighet i barngruppens liv (Bergquist m.fl. 2003, s.235-

236). Även Eriksson (2014, s.217) hävdar på att för att främja barns delaktighet i 

förskolan så handlar det om vilket förhållningssätt man har i arbetslaget och till 

barnen. Trots att man i största del gör barnen delaktiga i verksamheten så finns det 

vissa hinder som sätter stopp för barnens villkor till delaktighet, det kan bland annat 

vara villkor i form av formella strukturer såsom personaltäthet och personalens 

kunskap samt inställning (Eriksson, 2014, s.218). 
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5. Metod  
I det här avsnittet kommer det att redogöras för hur tillvägagångssättet har gått till för 

att få kontakt med intervjupersonerna. Avsnittet kommer även att redogöra för vilken 

metod jag har använt mig av i insamlingen utav mitt databearbetningsmaterial. De 

etiska överväganden som har beaktats kommer även att belysas här samt en förklaring 

på hur jag har genomfört och lagt upp mitt självständiga arbete. 

 
5.1 Urval  
Val av informanter är en särskilt viktig fråga inom kvalitativ intervjuforskning. Vem 

ska intervjuas, hur många och enligt vilka kriterier ska de väljas ut? En utgångspunkt 

är att antalet informanter inte kan vara för stort, eftersom både genomförandet av 

intervjuerna och bearbetningen av dem är en tidskrävande process. Samtidigt måste 

det intervjumaterial som samlats in vara en sådan kvalitet att det utgör tillräckligt 

underlag för tolkning och analys (Monica Dalen, 2015, s.58).  

De personer som jag valde ut för att intervjua var fem stycken förskollärare med flera 

års erfarenheter utav yrket, med ett spann på alltifrån 5-25års erfarenhet. Jag fick 

rekommendationer via personliga kontakter om vilka förskolor jag skulle vända mig 

till och vilka personer som var lämpligast att intervjua. Förskolorna var kommunala 

och låg i mellan Sverige. På ena förskolan blev jag dessvärre hänvisad till en annan 

avdelning, som ansågs vara mer lämpad för mina frågor.  

 

5.2 Datainsamlingsmetod 
Tanken med mitt arbete var att jag skulle göra en observation under en samlingsstund 

för att se hur förskollärarna interagerade med barnen. Jag skulle även intervjua fem 

stycken förskollärare om deras specialpedagogiska kunskaper i arbetet med barn som 

är i behov av särskilt stöd. Det visade sig att när jag skulle boka tider för intervjuerna 

och observationen, att ena förskolan inte använde sig utav en samling. Därför fick jag 

på grund av tidsbrist avstå min observation och fokusera på kvalitativa intervjuer 

istället.  

 

Staffan Stukát (2011, s.41) hävdar att det är viktigt att inte oreflekterat ta den metod 

som ”känns rätt” eller som man kan bra, utan att först ha bedömt lämpligheten. Precis 
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som en snickare använder olika verktyg för olika ändamål, bör forskaren ha 

kännedom om och utnyttja de olika instrument som finns i forskarvärlden (i bid). 

 

Ett av de viktigaste och vanligaste arbetsredskapen inom utbildningsvetenskap är 

intervjun (Stukát, 2011, s.42). Ordet intervju betyder egentligen en ”utväxling av 

synpunkter” mellan två personer som samtalar om ett visst tema. Den kvalitativa 

intervjun är speciellt väl lämpad för att ge insikt om informantens egna erfarenheter, 

tankar och känslor (Dalen, 2015, s.14).  

 

Även Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009, s.98) hävdar att i en kvalitativ 

forskningsintervju produceras kunskap socialt i ett samspel mellan intervjuare och 

intervjuperson. Själva produktionen av data i den kvalitativa intervjun går utöver det 

mekaniska följandet av regler och bygger på intervjuarens färdigheter och personliga 

omdömen när det gäller ställandet av frågor. Kunskap om ämnet för intervjun krävs 

särskilt för konsten att ställa andrafrågor, att följa upp intervjupersonens svar. 

Kvaliteten på de data som produceras i en kvalitativ intervju beror på kvaliteten hos 

intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper (i bid). 

 

Som datainsamlingsmetod har jag använt mig utav kvalitativa intervjuer. Detta av den 

orsaken att jag ansåg att man kunde få ett mycket utförligare svar med en intervju 

tillskillnad från exempelvis en enkät. Även Judith Bell (2006, s.158) menade att man i 

en intervju kunde komma med följdfrågor och svaren kunde utvecklas och fördjupas. 

Mina intervjufrågor handlade om de frågeområdena som mitt självständiga arbete är 

byggt på, det vill säga inkludering, lärmiljö, förhållningssätt/synsätt och delaktighet, 

se bilaga 1.  

 
5.3 Etiska överväganden 

Jag har inför intervjuerna samt de mejl-kompletteringar jag fått utgått från de fyra 

forskningsetiska principerna som finns i Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, s.6-14). 

Jag gick först tillväga genom att fråga om dessa utvalda personer ville delta med att 

svara på lite frågor till mitt självständiga arbete. Detta skedde genom 

Informationskravet, jag berättade muntligt och skriftligt att jag studerar vid Uppsala 

Universitet och läser termin 7, därmed förklarade jag syftet med mitt självständiga 
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arbete samt att det var frivilligt att ställa upp, att de när som helst fick hoppa av. De 

blev även informerade om att de själva fick bestämma om de ville svara eller inte på 

frågorna, ifall dem ansågs som laddade eller personliga, detta med utgångspunkt ur 

Samtyckeskravet. Med utgångspunkt ur Konfidentialitetskravet så informerades 

deltagarna att de kommer att vara anonyma, så ingen utomstående skall kunna få 

möjlighet att lista ut vem det är som svarat på mina frågor. Det sista kravet är 

Nyttjandekravet, där jag berättade att jag kommer att spela in med min mobiltelefon 

och att mitt insamlade datamaterial endast kommer att användas när jag skriver mitt 

självständiga arbete och inte för något annat ändamål. Allt det här godkändes av de 

som deltog i min datainsamling (Vetenskapsrådet, s.6-14). 

 

5.4 Genomförande  
Datainsamlingsmetoden av mitt självständiga arbete har skett med hjälp utav fem 

stycken förskollärare med långa erfarenheter kring yrket och med barn i behov av 

särskilt stöd, alltifrån 5-25års erfarenhet. 

 

I och med att förskollärarna hade fått en förklaring om mitt syfte med arbetet inför de 

kvalitativa intervjuerna, var det ingen av de förskollärare jag haft kontakt med som 

ifrågasatte detta. Alla ville självklart ställa upp och bidra med deras erfarenheter och 

tankar kring min undersökning.  

 

När mina intervjuer skulle äga rum så visade det sig att det bara var tre stycken av 

fem som kunde ställa upp dessa dagar, två av intervjuerna skedde på en förskola, den 

sista och tredje intervjun skedde hemma hos en förskollärare då denna var hemma 

med vård av barn. Av den orsaken så blev det bara tre kvalitativa intervjuer, de 

resterande två kompletterades via mejl och telefon, mycket utförligt.  

Intervjuerna skedde vid olika tidpunkter under olika dagar, både på en förskola samt 

hemma hos en förskollärare. På förskolan började jag med att göra iordning ett 

konferensrum där intervjuerna skulle äga rum och hemma hos ena förskolläraren hade 

hen gjort iordning med kaffe i köket. Jag delade sedan ut intervjufrågorna så att 

personerna lätt skulle kunna följa med samt läsa frågorna för sig själva om de inte 

riktigt förstod. Jag berättade även att jag skulle spela in intervjuerna med hjälp utav 

min mobiltelefon och att de personerna kommer att vara anonyma i min intervju. Jag 
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informerade även deltagarna om att de fick avsluta sitt deltagande, de hade rätt till att 

hoppa av när de ville, eftersom att intervjuerna var frivilliga. De fick även avstå från 

att svara på vissa frågor om de anses som laddade. Allting godkändes utav deltagarna. 

 

Under intervjuerna så antecknade jag stödord, i den mån jag hann, jag ställde även 

följdfrågor när jag ansåg att svaret inte blev utförligt nog. Jag ställde även frågor till 

intervjupersonerna när jag själv inte förstod vad de menade. När jag fått alla svar på 

mina frågor samt lite följdfrågor, så stängde jag utav mikrofonen på min mobiltelefon 

och tackade för att dessa personer ställt upp.  

 

Efter jag fått mitt insamlade material, så började jag att transkribera allting för att 

kunna gå vidare med skrivandet av mitt självständiga arbete. Utifrån resultatet av 

transkriberingen så har jag gjort en databearbetning med det insamlade materialet.  

 

För att man ska få en lätt översikt om vad varje intervjuperson har sagt så har jag 

tematiserat resultaten. Detta för att man sedan tydligt nog ska kunna se hur jag har 

analyserat de resultaten visat på, för att slutligen koppla ihop resultaten med de 

teoretiska utgångspunkter som mitt självständiga arbete bygger på.   
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6. Resultat och Analys 

I detta avsnitt kommer jag tematiserat att presentera vad varje intervjuperson har sagt 

om mina forskningsområdesfrågor, för att slutligen avsluta med att göra en analys 

efter varje avsnitt. Analyserna kommer slutligen att kopplas samman med de 

teoretiska utgångspunkter som mitt arbete bygger på. Intervjupersonerna kommer att 

benämnas som A, B, C, D och E.  

 
6.1 Intervjuperson A 
Inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

A menade att de hade 16 barn i sin barngrupp, varpå 5 stycken var i behov utav 

särskilt stöd. Detta ansvar delade 4 stycken pedagoger på, då hade de gjort små 

grupper, varpå de hade valt att sätta alla 5 som är i behov utav särskilt stöd i en och 

samma grupp, med två pedagoger. Allt detta för att man då skulle kunna bemöta varje 

barn utefter deras egen förutsättning. A menade att detta blir en sorts inkludering av 

barnen, eftersom att de får jobba i deras lilla grupp, barnen får klara de dem klarar av 

utefter sina egna kunskaper och färdigheter.  

 

Lärmiljö 

A berättade att lärmiljön spelade en stor roll och den sågs som en tredje pedagog för 

alla barn. A tyckte även att lärmiljön måste anpassas utefter alla barn som vistas på 

förskolan, inte enbart för de som var i behov utav särskilt stöd. A ansåg även att 

lärmiljöns påverkan spelade olika roll beroendes på vilket barn det handlade om. Det 

blev exempelvis mindre konflikter utomhus och vissa barn behövde öppnare ytor för 

att kunna röra sig fritt, detta erbjöds de utomhus. A berättade att det även var viktigt 

att man hade en förtydligande lärmiljö med bilder och tecken, så att alla barn hade 

samma rätt till att kunna delta i den pedagogiska verksamheten. 

 

Förskollärarnas förhållningssätt/synsätt på barn i behov av särskilt stöd 

Synsättet på specialpedagogik var enligt A riktat mot de barn som hade diagnoser 

eller misstänka diagnoser. A ansåg även att det var viktigt att man lät barnen arbeta i 

små grupper, för att kunna utvecklas utefter deras egen förmåga och förutsättning. Det 

var även viktigt att man lät barnet får den tid de behövde, men att man inte hade extra 

tid att kunna lägga på dessa barn egentligen, för att det var så många runtomkring som 
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också behövde hjälp. Samtidigt tyckte A att det var viktigt med mycket tålamod, att 

man var tvungen att vara öppen hela tiden för att hitta vägar för att möta de barn som 

var i behov utav särskilt stöd på.  

 

Barns delaktighet i förskolan 
A hävdade att barnen blev delaktiga i verksamheten i och med att de var indelade i 

små grupper, för att alla skulle kunna få sina röster hörda och bli mer sedda. A 

menade att ifall dessa barn hade varit i en stor grupp, så hade de hamnat i skym 

undan, för att man inte hade kunnat se dessa barn och gett dem de som de behövt, 

samt den extra tid de behövt. En förtydligande miljö med bilder och tecken, gjorde 

även enligt A alla barnen delaktiga i verksamheten. 

 

6.1.1 Analys 

Intervjuperson A berättade att det var många barn i deras barngrupp som hade ett 

behov utav särskilt stöd. Av den orsaken så hade de gjort små, mindre grupper för att 

kunna bemöta alla barn utifrån deras egen förutsättning och på så vis blev dessa barn 

inkluderade och delaktiga i verksamheten. Björck-Åkesson (2014, s.26) hävdade att 

barn i behov av särskilt stöd har rätt att få plats i förskolan och att få särskilt stöd. 

Stödet ska i första hand ges inom den grupp som barnet tillhör och anpassas till alla 

barns behov och förutsättningar.  

A berättade att de även försökte att anpassa lärmiljön utefter alla barn som vistades på 

förskolan, detta står även i läroplanen för förskolan att verksamheten ska anpassas till 

alla barn i förskolan (Lpfö98, rev10, s.5). A berättade även att lärmiljöns påverkan 

spelade roll beroendes på vilket behov barnet hade. I allmänna råd (2013, s.30) står 

det att man skall bedöma hur verksamheten ska utformas så att barn i behov av 

särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver (i bid). 

A lade även vikt vid att dennes förhållningssätt var att man skulle arbeta med små, 

mindre grupper, för att ge barnen den tid de behövde – trots att A inte tyckte att det 

fanns utrymme för extra tid så var detta något som var viktigt. Palla (2009, artikel 2) 

beskriver det förhållningssätt som A hade genom att specialpedagogiken kan sägas 

handla om hur vi tillsammans kan skapa möjligheter så att alla människor, stora som 

små, kan få vara delaktiga i den gemenskap som vårt demokratiska samhälle innebär 

och strävar efter. Delaktighet är ett begrepp som enligt Eriksson (2014, s.215) handlar 
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om att få bli sedd och hörd. Intervjuperson A berättade att i och med deras arbete med 

små, mindre grupper så var målet att man på så vis skulle låta alla barn få sina röster 

hörda och bli sedda.  

 

A lade vikt vid att de lät de barn som hade ett behov utav särskilt stöd ofta hamnade i 

små, mindre grupper tillsammans. Detta kan tolkas som att A har utgått från ett 

kompensatoriskt perspektiv. Det innebär att man kompenserar individer för deras 

problem. För att göra detta identifierar man olika typer av problemgrupper och 

föreslår metoder för att kompensera de problem som individerna uppvisar, att man då 

arbetar med grupper som uppvisar samma typ av problem (Nilholm, 2007, s.25). Det 

kan även ses ur ett dilemma perspektiv, där man har ett problem för att man inte vet 

hur man skall gå tillväga för att hjälpa dessa barn, men att man anpassar 

undervisningen utefter de olikheter (Nilholm, 2005, s.131) som barnen i dessa små, 

mindre grupper har visat på.  

 

6.2 Intervjuperson B 
Inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

B berättade att barnen hade blivit mer inkluderade i verksamheten ifall de fått haft en 

resursperson med sig hela tiden. På grund av tid och kunskap så förklarade Bä att de 

inte kunde hjälpa och inkludera de barn som är i behov utav särskilt stöd fullt ut. B 

hävdade ändå att de gjorde vad de kunde av situationen, och på så sätt blev barnen 

inkluderade i verksamheten.  

 

Lärmiljö 

B ansåg att lärmiljön spelade en stor roll för de barn som var i behov av särskilt stöd. 

B tyckte att inomhusmiljön påverkade barnen på ett mer positivt sätt än vad 

utomhusmiljön gjorde. Lärmiljön inomhus erbjöd mer möjligheter och hjälpmedel för 

de barn som var i behov utav särskilt stöd, de fick en större tillgång till förtydligande 

av bilder och tecken, vilket de inte skulle fått utomhus, tyvärr. B ansåg då att en 

lärmiljö med förtydligande av bilder och tecken bjöd in alla barn att vara delta i den 

pedagogiska verksamheten.  
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Förskollärarnas förhållningssätt/synsätt på barn i behov av särskilt stöd 

B berättade att det var viktigt att man såg vad varje barn behövde, att man utvecklade 

de barnen hade behov av för alla barn behövde ju olika. Men här ansåg B att tiden för 

att kunna hjälpa dessa barn brast, den finns inte, man hann inte med att hjälpa de barn 

som faktiskt behövde extra stöd.  

 

Barns delaktighet i förskolan 

B menade på att hen tyckte att alla barn kanske inte blev delaktiga och fick sina röster 

hörda och blev sedda i verksamheten. De försökte i alla fall att få alla barn delaktiga 

och synliggjorda och hörda. I och med att de använde sig utav en förtydligande 

lärmiljö med bilder och tecken, så kunde de barn som hade det svårt att kommunicera 

ändå ges en möjlighet till att kunna få sin röst hörd, genom att peka på bilder. 

 

6.2.1 Analys 
För att varje barn ska få det stöd som behövs gäller det att de som ger stöd har goda 

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

deras kunskaper och erfarenheter inte räcker till (Björck-Åkesson, 2014, s.32). B 

berättade att hen ansåg att de inte hade tillräckligt med tid och kunskap för att göra 

barnen inkluderade i verksamheten. B sade även att ifall dessa barn haft en 

resursperson med sig hela tiden, så hade dessa barn inkluderats i verksamheten på ett 

annat sätt. B berättade ändå att de gör så gott de kan för att inkludera alla barn i 

verksamheten, men att det är svårt. Idag omfattar specialpedagogiken frågeställningar 

som handlar om att skapa optimala förutsättningar för lärande (Björck-Åkesson, 2007, 

s.85). Specialpedagogen Azarina Kander Birgersson (2015) anser att det är förskolan 

som ska anpassa sig efter barnet. B berättade att de anpassar lärmiljön med att 

använda sig av ett förtydligande av bilder och tecken, för att kunna hjälpa de barn 

som har kommunikationssvårigheter.  

Förskolans kvalitet beror på hur lärarens kunskap om barns lärande och utveckling 

kommer till uttryck och lärarens förmåga att observera, utvärdera, ta tillvara kulturell 

mångfald, möta barns specifika behov och skapa lärtillfällen inom räckhåll för barnet 

(Sheridan, Pramling-Samuelsson & Johansson, 2010, s.28). B berättade att hen ville 

se alla barnen och vad de behövde för hjälpmedel. I ett möjlighetsinriktat 

förhållningssätt ingår det att vara observant. Det innebär att personalen ska 
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uppmärksamma barnen, se barnen och dessutom göra dem sedda (Eriksson, 2014, 

s.218). B berättade även att på dennes förskola så försökte de att få alla barn delaktiga 

genom att ha en förtydligande miljö, med bilder och tecken. Enligt Eriksson (2014, 

s.215) så är barnens delaktighet i förskolan de vuxnas ansvar. De är också arbetslagets 

ansvar att få alla barn delaktiga för de är de vuxna som ger förutsättningarna för 

barnens delaktighet.  

 

B betonade att de inte hade kunskap och tid för att kunna hjälpa de barn som var i 

behov av särskilt stöd. De försökte ändå att bemöta dessa barn med störst fokus på en 

förtydligande lärmiljö av bilder och tecken. I och med det B berättade om att de inte 

hade tillräckligt med kunskap och tid, för hur de skulle kunna bemöta de barn som är i 

behov av särskilt stöd på bästa möjliga vis, så kan tolka det som att B har utgått ifrån 

ett dilemma perspektiv. Detta kan man tolka eftersom att de hade gjort ett försök så 

gott de kunde i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Ett dilemma perspektiv 

innebär att dilemman kan enklast ses som valsituationer, eller målkonflikter där det 

inte finns något entydigt svar på hur man bäst bör agera, utan att man ska ge alla en 

liknande utbildning samtidigt som barns olikheter i erfarenheter, förmågor och 

egenskaper också kräver att man måste anpassa undervisningen till dessa olikheter 

(Nilholm, 2005, s.131).  

 

6.3 Intervjuperson C 
Inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

Enligt C är alla barn olika så då gick det inte att ge något generellt svar på hur man 

gjorde för att inkludera barnen i verksamheten. Men i och med att man anpassade 

lärmiljön utefter barnens behov så blev alla barn, enligt C på så vis inkluderade i 

verksamheten. 

 

Lärmiljö 

C ansåg att lärmiljön var mycket viktig och sågs som en tredje pedagog för barnen. 

C sade att: 

 

                    ”miljön formas efter de barn som finns i barngruppen” 
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C hävdade även att inomhusmiljön respektive utomhus, spelade roll beroendes på 

vilket barn det handlade om. Ifall barnet hade ett stort rörelsebehov ansåg C att 

utomhusmiljön då skulle få barnet att må bättre. Hade man en förtydligande lärmiljö 

inomhus med bilder och tecken, så underlättade man för de barn som hade de 

behovet. C avslutade med att det var viktigt att kartlägga hur lärmiljön fungerade och 

ändra vid behov. 

 

Förskollärarnas förhållningssätt/synsätt på barn i behov av särskilt stöd 

C hävdade att det var viktigt att man funderade över sitt egna förhållningssätt och 

skulle be om hjälp vid behov. C la även vikt vid att det var viktigt att arbetslaget 

arbetade åt samma håll och funderade på lösningar istället för att bara se svårigheter. 

Man måste ha kunskap om varje enskilt barn för att kunna hjälpa det så mycket som 

möjligt, alla har samma rätt. Barnen kan pröva ens tålamod och kunskap, då är det bra 

med flexibla kollegor som hjälper varandra, ansåg C. 

 

Barns delaktighet i förskolan 

C hoppades att alla barn gjordes delaktiga i verksamheten. Det var även viktigt att 

man hade en liten barngrupp och tid för att kunna hinna se och ge barnen vad de 

behövde och hade rätt till. Barnen blev enligt C delaktiga genom att man hade en 

förtydligande lärmiljö, med bilder och tecken. Att även ha nyfikna och intresserade 

pedagoger var en förutsättning för att kunna bjuda in och få barnen delaktiga i 

verksamheten. I och med detta så var det viktigt att man hittade arbetsmetoder som 

fungerade för just de barn som var i behov utav särskilt stöd. 

 

6.3.1 Analys 
Alla barn är olika, så av den orsaken kunde C inte delge ett generellt svar för hur de 

gjorde för att inkludera alla barn i verksamheten. Men de C kunde berätta var att de 

anpassade lärmiljön utefter varje barns behov. Inkludering innebär enligt författarna 

Sandström, Nilsson och Stier (2014, s.11) att verksamheten anpassas så att allas 

behov tillgodoses. Lärmiljön enligt C formas utefter de barn som finns i barngruppen. 

Kander Birgersson (2015) hävdar på att det är förskolan som ska anpassa sig efter 

barnet, vilket C berättade att de gjorde i och med att lärmiljön formas utefter 

barngruppens behov. C berättade även att lärmiljön behövde kartläggas och ändras 
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vid behov, detta är även något som allmänna råd (2013, s.26) förespråkar.  

C sade även att när det gäller förhållningssätt så är det viktigt med flexibla kollegor 

där man vågar be sitt arbetslag om hjälp vid behov. Det var även viktigt att man 

arbetade åt samma håll, för att kunna finna lösningar istället för att se svårigheter hos 

barnen. Enligt Lutz (2013, s.86) så har ett arbetslag där olika aktörer kompletterar 

varandra och utvecklas tillsammans med barnen en oerhörd styrka. Arbetslaget kan då 

utgöra en grund för en verksamhet som kännetecknas av hög kompetens och 

beredskap att möta olikheter bland barn på ett relevant sätt. Ett bra sätt att göra barnen 

delaktiga i verksamheten enligt C innebär att man har nyfikna och intresserade 

pedagoger i ens arbetslag som jobbar mot att hitta metoder som fungerar för att göra 

barnen delaktiga i verksamheten. Eftersom att en bra förskola för barn i behov av 

särskilt stöd naturligtvis handlar om personalens attityder, förväntningar och känslor. 

Men det viktigaste är ändå personalens vilja till förändring och utveckling av rutiner 

och arbetssätt (Bergquist m.fl. 2003, s.235-236).  

 

C betonade att det var viktigt att man hade ett arbetslag med flexibla kollegor, där 

man kunde be om hjälp vid behov för att finna lösningar för barnen istället för att se 

svårigheter. Samt att barnens problem ligger i verksamheten, då är det verksamheten 

som måste anpassas utefter barngruppen. Detta kan beskrivas ur det som Nilholm 

(2005, s.131) kallar ett dilemma perspektiv. Av den orsaken att det inte finns något 

entydigt svar på hur man bäst bör agera, utan att man ska ge alla en liknande 

utbildning samtidigt som barns olikheter i erfarenheter, förmågor och egenskaper 

också kräver att man måste anpassa undervisningen till dessa olikheter (Nilholm, 

2005, s.131).  

 

6.4 Intervjuperson D 
Inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

D menade på att de använde sig utav små grupper för att låta alla barnen få ta plats i 

verksamheten. D hävdade också att de försökte i möjligaste mån stötta alla barn. Så 

att de fick vara med på lika villkor så att det därmed inte blev en exkludering, utan en 

inkludering utav alla barn. 
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Lärmiljö 

D tyckte att det var viktigt med en lärmiljö där man hade haft i åtanke att det inte 

skulle kunna vistas för många personer på en liten yta, att man skulle arbeta med små 

grupper. Om det blev för många på en liten yta, så kunde det leda till att det blev 

rörigt och barnen skulle få för många intryck samtidigt. D ansåg även att det var 

viktigt med en lärmiljö som förtydligade för barnen om vad ett visst rum hade att 

erbjuda, där av hade de satt upp bilder på väggarna. Exempelvis ”bygg och 

konstruktion” sedan hade de inuti rummet ännu mer förtydligande bilder om var allt 

material skulle ligga. 

 

Förskollärarnas förhållningssätt/synsätt på barn i behov av särskilt stöd 

D hade ett förhållningssätt där hen tyckte att tålamodet spelade en viktig roll i ens 

bemötande med de barn som var i behov utav särskilt stöd. Alla barn var utmanande 

och krävande, så att hålla tålamodet i bestyr var viktigt. D hävdade även på att det var 

viktigt att man hade ett arbetslag som var öppet och stöttande, att man kände att man 

kunde be om hjälp i olika situationer, ifall vissa svåra situationer uppstått. 

 

Barns delaktighet i förskolan 

D ansåg att alla barn skulle vara delaktiga i verksamheten utifrån sina egna 

förutsättningar och behov, barnen skulle inte bli utpekade – utan det var pedagogernas 

roll att se till så att alla barn blev sedda och hörda. D ansåg även att barnen blev 

delaktiga i och med att man använde sig av en förtydligande lärmiljö, med bilder och 

tecken för de barn som hade svårt att kommunicera.  

 

6.4.1 Analys 
D berättade att de försökte att få alla barn inkluderade i verksamheten utifrån att 

arbeta med små grupper. Detta för att kunna stötta barnen för att de skulle kunna vara 

med på lika villkor. Enligt Sandström, Nilsson och Stier (2014, s.11) är begreppet 

inkludering retoriskt närmast oantastligt: det handlar idealt sett om en förskola och 

skola för alla, där ingen ska behöva hamna utanför. I och med detta så anpassades 

även lärmiljön utefter de barnen som fanns på förskolan. D berättade att de använde 

sig mycket utav bilder och tecken, för att tydligt kunna underlätta för de barn som 

hade svårigheter med att kommunicera. För att kunna skapa dessa optimala 
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förutsättningar för barns lärande (Björck-Åkesson, 2014, s.32) gäller det att utifrån 

allmänna råd (2013, s.30) bedöma hur verksamheten ska utformas så att barn i behov 

av särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver. Vilket 

D berättade att de gjort, i och med att de hade förtydligat sin lärmiljö med bilder och 

tecken. Om man enligt D har man även ett arbetslag som är öppet och stöttande, som 

är villigt att hitta nya lösningar när man kört fast. Då är det enligt Bergquist (2003, 

s.236) personalens vilja till förändring och utveckling av rutiner och arbetssätt som är 

viktigast. Det är slutgiltligen detta som kommer att ge barnet möjlighet till delaktighet 

i barngruppens liv (i bid). I och med detta så berättade D att det var pedagogernas roll 

att se till så att barnen blev delaktiga i barngruppen, vilket även Eriksson (2014, 

s.215) förespråkade.  

 

I och med att D berättat att de utgått ifrån barnens bästa, med en utformning av 

lärmiljön utifrån barnens behov samt att pedagogerna var stöttande och villiga att 

hjälpa till att förändra verksamheten, så kan man se det som att D har utgått ifrån ett 

relationellt perspektiv. Ett relationellt perspektiv innebär att specialpedagogiken 

samspelar med den övriga pedagogiska verksamheten (Palla, 2009, artikel 2). Barnens 

förutsättningar i det relationella perspektiv ses som relationellt, det vill säga en 

förståelse om att förändringar i barnens omgivning påverkar dem (i bid). Detta ses 

tydligt i och med att D berättat att omgivningen, förtydligande lärmiljö och 

arbetslagets inställning påverkade deras barngrupp.  

 

6.5 Intervjuperson E 
Inkludering av barn i behov av särskilt stöd 
E berättade att de arbetade utmed små grupper, där lärmiljön och situationen hela 

tiden anpassades, för att just alla barn skulle få bli inkluderade och vara med. De 

tänkte hela tiden på vilka behov barnen hade och hur de skulle utforma verksamheten 

för att alla skulle få vara med.  

 

Lärmiljö 

E sade att de försökte att hålla sig till en föränderlig lärmiljö, både inomhus och 

utomhus, för att kunna tillgodose alla barns behov var de än befann sig på förskolan. 

De försökte ständigt att skapa en lärmiljö där barnens rörelsebehov fick ta plats, både 
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inomhus och utomhus. E påstod även att det var viktigt att barnen kunde få växla 

aktiviteter, att det fanns något ställe där man kunde dra sig undan – för att få lite lugn 

och ro. Lärmiljön var enligt E hela tiden föränderlig, beroendes på vilket behov 

barnen visade på.  

 

Förskollärarnas förhållningssätt/synsätt på barn i behov av särskilt stöd 

Enligt E så var hens att se barnen som unika och kompetenta, att man bemötte barn 

med en nyfikenhet och ett intresse att vilja lära sig om dessa barns olika behov. Hur 

kunde förskolläraren, tillsammans med arbetslaget och miljön göra för att möta upp 

dessa barn? E ansåg även att det inte fanns några skräddarsydda lösningar, utan att när 

man lärt känna alla barn, så fann man olika lösningar för just de här barnen. Det 

krävdes även mod och ett intresse för att lära känna dessa barn, samt mycket tid och 

engagemang.  

 

Barns delaktighet i förskolan 
E berättade att de utgick ifrån olika val förtydligade med bilder, där barnen fritt fick 

välja vad de ville göra, på så sätt menade E på att barnen blev delaktiga i 

verksamheten. Pedagogerna hade även vid valen, lagt fram namnen olika varje gång, 

så att det inte skulle bli samma barn som fick börja välja varje gång, utan att det blev 

olika hela tiden.  

 

6.5.1 Analys 
E berättade, precis så som Lutz (2013, s.39) att inkludering innebär att förskolan ska 

anpassa sin lärmiljö utefter de olikheter som finns bland människorna. Detta berättade 

då E att de gjorde, eftersom att de hela tiden tänkte på vilka behov barnen hade och 

hur de skulle utforma verksamheten för att alla skulle få vara med. Vad är det för 

lärandemiljö förskolan erbjuder barnet och vad kan förskolan göra för förändringar 

där? (Lutz, 2015). E berättade att de hade en lärandemiljö som var föränderlig, för att 

kunna tillgodose alla barns behov oavsett var dem befann sig på förskolan, då det i 

läroplanen står att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan (Lpfö98, rev10, 

s.5). En bra förskola för barn i behov av särskilt stöd handlar om personalens attityd, 

förväntningar och känslor (Bergquist m.fl. 2003, s.235). E verkade ha en positiv 

attityd gentemot de barn som var i behov av särskilt stöd när E berättade att hen 
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bemötte och såg dessa barn som unika och kompetenta, att hen bemötta dessa barn 

utifrån en nyfikenhet och ett intresse av att lära känna dessa barn. Barnens delaktighet 

i förskolan är de vuxnas ansvar (Eriksson, 2014, s.215). E berättade att de vuxna hade 

gjort i ordning val med förtydligande av bilder, som barnen sedan själva fick välja 

fritt bland, om vad de ville göra på förskolan. Detta var enligt E deras sätt för att göra 

barnen delaktiga i verksamheten.  
 
E berättade att de utgick ifrån att se över barngruppen och vilka behov de hade, för att 

kunna hitta ett sätt att bemöta, inkludera för att även få dessa barn delaktiga och hur 

lärmiljön skulle anpassas för att kunna tillgodose barnens behov, oavsett om de var 

inomhus eller utomhus. Så kan man anta att E har utgått ifrån ett dilemma perspektiv, 

av den orsaken att det inte finns något entydigt svar på hur man bäst bör agera, men 

att undervisningen ska anpassas till allas olikheter, förutsättningar och förmågor 

(Nilholm, 2005, s.131). Man kan även se det som att E har utgått ifrån ett relationellt 

perspektiv av den orsaken att dem ser att specialpedagogiken ska samspela med den 

övriga pedagogiska verksamheten (Palla, 2011, s.35). 
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7. Diskussion 
I det här avsnittet kommer jag först att diskutera det resultat jag fått fram i en 

resultatdiskussion. Slutligen kommer jag att föra en diskussion om hur väl lämpad 

min valda metod har varit för det här självständiga arbetet. 

 
7.1 Resultatdiskussion 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 

ska ges det stöd som deras speciella behov kräver (Björck-Åkesson, 2014, s.25).  

 

I mitt insamlade datamaterial så har det visat sig att förskollärarna har och använder 

sig utav specialpedagogiska kunskaper i förskolan, men de eftersträvar mer kunskap 

om ämnet.  

Intervjupersonerna har visat på att de har kunskaper av den orsaken att de hela tiden 

har haft i åtanke om vilka barn de har i barngruppen och vilka behov barnen visat på 

och hur då man skulle göra för att bemöta dessa barn på bästa möjliga vis.  

 

Förskollärarna har berättat att de hela tiden anpassar lärmiljön utefter de behov som 

barnen visat på, bland annat med en förtydligande lärmiljö av bilder och tecken.  

Detta står även i läroplanen för förskolan att verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan (Lpfö98, rev10, s.5). Det här är även något som Allmänna råd (2013, s.30) 

tar upp, där sägs det att man ska bedöma hur verksamheten ska utformas så att barn i 

behov av särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver (i 

bid).  

 

Inkludering handlar om att verksamheten ska anpassas så att allas behov tillgodoses 

och att ingen ska behöva hamna utanför (Sandström, Nilsson & Stier, 2014, s.11).  

Förskollärarna har då låtit barnen arbeta i små, mindre grupper för att på bästa möjliga 

vis inkludera och göra barnen delaktiga i verksamheten på ett lämpligt sätt.  

Delaktighet är ett begrepp som handlar om att få bli sedd och hörd (Eriksson, 2014, 

s.215), vilket förskollärarna tycker att barnen blivit i och med deras arbetssätt med 

små, mindre grupper.  
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Något som var svårt att förklara och få svar på var förhållningssätt. Större delen av 

förskollärarna tyckte att det var bra om man hade ett öppet och stöttande arbetslag, 

där man kunde be om hjälp för att finna lösningar istället för att se svårigheter. Enligt 

Bergquist med flera (2003, s.235) handlar en bra förskola för barn i behov av särskilt 

stöd om personalens attityd, förväntningar och känslor. Men även Kinge (2014, s.130) 

menar att när allt kommer omkring så är det våra attityder, vår inlevelse i och 

förståelse för barns behov som avgör om ett barn känner sig hjälpt eller inte.  

 

Förskollärarna var även överens om att det krävdes tålamod, ett engagemang och tid 

för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd – det var ingen som ansåg att dessa 

barn skulle exkluderas ifrån verksamheten. Något som de istället eftersökte var mer 

tid för att kunna lägga på dessa barn och mer kunskap. 

 
7.2 Metoddiskussion 
Jag samlade in materialet med tre kvalitativa intervjuer och två som kompletterades 

via mejl och telefon. Detta med personer som genom kontakter visste att de hade 

erfarenhet av förskolläraryrket och i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

  

Jag hade som tanke att fem stycken intervjupersoner skulle vara en god grund för att 

ge mig ett tillräckligt omfattande resultat. Men det visade sig att urvalet av antal 

personer i min undersökning har varit för få för att kunna avgöra om resultatet är 

generaliserbart och tillräckligt omfattande. Ifall jag hade använt mig av observationer 

också, som först var tanken, så hade de säkerligen ändrat mitt resultat. Resultatet hade 

visat på annat för att med intervjuer så kan man måla upp en bild om hur man önskar 

att jobba, men med observationer så ser man med egna ögon och på så vis kan svaren 

på intervjufrågorna inte påverkas.  

 

Med de resultat som visats utifrån min undersökning kan jag inte delge om det har 

gett mig en sann bild av hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd faktiskt ser ut i 

verkligheten. Det som jag däremot har lärt mig är att med erfarenhet från yrket, 

gällande lärmiljöanpassningen – för hur man ska kunna inkludera och göra barnen 

delaktiga och arbetslagets betydelse kommer ge mig kunskap om hur man finner olika 

vägar för barns lärande och utveckling. 
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8. Slutsats 
I det här avsnittet kommer jag kortfattat att beskriva vad resultatet kommit fram till, 

om huruvida syftet har besvarats eller inte. 

 

Björck-Åkesson (2014, s.29) hävdar på att specialpedagogiken handlar om att skapa 

optimala förutsättningar för lärande för alla barn. För att varje barn då ska få det stöd 

som behövs gäller det att de som ger stöd har goda och tillräckliga kunskaper inom 

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

erfarenheter inte räcker till (i bid).  

 

Syftet med detta självständiga arbete var att försöka synliggöra hur förskollärarna 

använde sig utav specialpedagogiska kunskaper i verksamheten - ifall de gjorde alla 

barn delaktiga och inkluderade, om de anpassade lärmiljön utefter varje barns behov 

samt vad de hade för synsätt och förhållningssätt på de barn som är i behov av särskilt 

stöd. 

 

Den slutsats jag då kan dra utifrån mitt självständiga arbete är att förskollärarna visar 

på att de har och använder sig av specialpedagogiska kunskaper. De tar hänsyn till att 

anpassa lärmiljön för alla barn, för att även få de inkluderade och delaktiga i 

verksamheten. Det som var svårt att få ett resultat om var förhållningssätt, trots det så 

visades det på att arbetslaget var viktigt enligt förskollärarna. 

 

 

8.1 Vidare forskning 
 

Det som hade varit intressant att undersöka vidare om är personalens attityder och 

förhållningssätt gentemot barn i behov av särskilt stöd, hur man på ett mer 

djupgående sätt kan göra för att få alla barn inkluderade och delaktiga i verksamheten. 

Att även fördjupa sig i vilken betydelse den pedagogiska miljön faktiskt har på de 

barn som vistas i förskolan, vore intressant att se.  
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Bilaga 1 
 

Fråga till bakgrunden om intervjupersonerna: 

 
Vad är din bakgrund och vilka erfarenheter utav specialpedagogik har 

du? 

 

Intervjufrågor: 

 
Vad innebär specialpedagogik för dig? 

 

Vad är viktigt för dig i arbetet med barn i behov av särskilt stöd?  

 
Hur ser du på de barn som är i behov utav särskilt stöd?  

(Något specifikt förhållningssätt eller synsätt?) 

 
Hur görs barnen delaktiga i verksamheten (och i barngruppen)?   

(Får alla sina röster hörda? Blir alla barn sedda?) 

  
Vilken betydelse har miljön för de barn som är i behov av särskilt stöd?  

 

Vad för slags lärandemiljö erbjuder er förskola? - Hur tänker ni på barn 

som behöver extra stöd? 

 

Spelar materialet någon roll? - Vad har det/materialet för påverkan på 

barnet? 
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Hur påverkas barnen ifall de vistas inomhus respektive utomhus?  
 
Är barnet/barnen i behov utav särskilt stöd någon specifik tidpunkt på 

dagen?  - Hur gör ni då? 

 

Blir barnen inkluderade i verksamheten, hur i så fall? - Tar man hänsyn 

till att ex. alla inte kan delta i vissa lekar?  
 

 

 

 
 

 
 
 
 


