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Abstrakt  
 

Titel: Förskollärare i behov av särskilt stöd - En studie om förskollärares uppfattningar 

kring inkludering och tillgänglighet av barn i behov av särskilt stöd i förskolans 

verksamhet.  

 

Engelsk titel: Preschool teachers in special needs - A study of preschool teachers' 

perceptions of inclusion and accessibility of children in need of special support in 

preschool. 

 

Syftet med studien är att belysa förskollärares uppfattningar gällande inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet utifrån tillgänglighetsaspekten. 

Med utgångspunkt i syftet har två frågeställningar formulerats: Hur definierar 

förskollärarna ett barn i behov av stöd? Vilka strategier använder sig förskollärare av 

vad gäller att skapa en tillgänglig och inkluderande förskoleverksamhet för barn i 

behov av särskilt stöd? Utifrån vårt resultat formulerades följande kategorier som 

bygger på den fenomenografiska ansatsen; hur förskollärare konstruerar kunskap, barn 

i behov av särskilt stöd, inkluderande förskoleverksamhet och tillgänglighet i förskolans 

lärmiljöer. Kategorierna analyserades utifrån två teoretiska ramverk: 

Socialkonstruktionismen och relationella perspektivet, samt i relation till bakgrund och 

tidigare forskning. Utifrån socialkonstruktionismen, påvisas hur förskollärarna 

gemensamt skapar kunskap i ett socialt sammanhang. Utifrån relationella perspektivet 

framkom i förskollärarnas uppfattningar att svårigheter uppkommer i möten och i 

samspel mellan individ och miljö. Det framkom också i resultatet är att förskollärarna 

har uppfattningar som möjliggör anpassningar i förskolans lärmiljöer, för att skapa bästa 

förutsättningar för den enskilda individen. Studiens resultat visar på att förskollärare har 

få kunskaper om skärpningen i diskrimineringslagen. Resultatet visar på att 

förskollärarna hade obetydlig kunskap om uppdateringen av diskrimineringslagen. 

Däremot påvisas att förskollärarna till viss del arbetar med tillgänglighet i praktiken. 

Förutom det visar resultatet att förskollärarna hade svårt att definiera barn i behov av 

särskilt stöd. Våra förhoppningar med studien är att pedagoger i förskolan ska ges 

tankar och redskap i arbetet med att skapa tillgänglighet. 

 

Nyckelord 
Barn i behov av särskilt stöd, diskriminering, förskola, förskollärare, inkludering, 

tillgänglighet 
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Förord 
Vår studie grundar sig på vårt ömsesidiga intresse för förskollärares arbete med att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet. Vi har genom vår 

utbildning blivit allt mer frågande om hur inkludering av alla barn i förskolan kan se ut 

och hur pedagoger kan arbeta för att stå upp mot det på bästa sätt. Därmed blev det 

naturligt för oss att problematisera diskrimineringslagens uppdatering av bristande 

tillgänglighet, vilket tillkom i januari år 2015.  

 

Vi har tillsammans arbetat och reflekterat kring vårt arbete, samt hjälpts åt med de olika 

områdena mer eller mindre. Något som har varit utvecklande är våra djupa diskussioner 

och reflektioner som hjälpt oss på vägen. Vi upplever att vårt samarbete har varit 

givande och vi har tillsammans utvecklats genom vårt arbete med studien. Studien har 

gett oss en djupare insikt och kunskap om hur barn i behov av särskilt stöd kan 

inkluderas i verksamheten. Vi har fått ta del av hur förskollärare ser på barnen, utifrån 

det perspektiv eller metod de använder sig av.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till förskollärarna som deltagit i vår studie, utan er hade det 

inte varit möjligt! Era åsikter, reflektioner och diskussioner har hjälpt oss i våra egna 

funderingar som vi sedan kunnat koppla till teori och forskning. Vi vill även tacka vår 

handledare Åsa Ljunggren som hjälpt oss på vägen med tips och idéer. Inte att 

förglömma vill vi tacka våra nära och kära som stöttat oss under denna tid! 

 

TACK! 
Evelina och Marie 
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1 Inledning och problemformulering  
 

I Sverige har de flesta barnfamiljer möjlighet till att utnyttja förskolans verksamhet, 

vilket de även gör enligt Björck-Åkesson (2014). Skolverket (2013) påvisar att 480 000 

barn deltog i förskolans verksamhet i någon form år 2012, vilket innebar en ökning på 

10 000 barn sedan år 2011. Barn i Sverige börjar oftast i förskolan när de är 15-18 

månader gamla. Det betyder att ca 50 % av alla 1-åringar, 88 % av alla 2-åringar och 

praktiskt taget hela 90 % av alla 4- och 5-åringar vistas i förskolan (Skolverket 2013). 

Enligt Björck-Åkesson (2014) ses svensk förskola som en förebild internationellt, vad 

gäller kvalitet och tillgänglighet. Även verksamhetens förmåga att förena pedagogik och 

omsorg ses som eftertraktat. Trots att den svenska förskolan framhålls som 

välfungerande, påvisas i forskningen brister och svårigheter (Björck-Åkesson 2014). 

Den 1 januari år 2015 uppdaterades diskrimineringslagen gällande bristande 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inom alla skolformer och som 

klassas som en ny form av diskriminering (Tufvesson 2015). Utifrån uppdateringen av 

diskrimineringslagen uppkommer vår problemformulering: Hur kan förskollärare svara 

upp mot tillgänglighet vad gäller barn i behov av särskilt stöd? 

I vår studie vill vi därför belysa förskollärares arbete med att inkludera och göra 

verksamheten tillgänglig för barn i behov av särskilt stöd. Det blir särskilt aktuellt då 

många av Sveriges barn i någon form deltar i förskolans verksamhet. Utifrån en artikel i 

förskoletidningen av Palla (2014/3) kunde vi förstå att pedagoger i förskolan har 

svårigheter med att möta och inkludera alla barns olikheter och anpassa och 

tillgängliggöra lärmiljöer i förskolan. Vad som styr och påverkar pedagogernas val och 

vad som avgör vilka olika sätt som går att arbeta med specialpedagogiska frågor och 

dilemman inom förskolan handlar om pedagogers olika syn- och förhållningssätt (Palla 

2014/ 3). Det vi insett från att vi startade upp och under resans gång, är att 

specialpedagogik är komplext och omfattande område. Därför bestämde vi för att 

avgränsa området och fokusera på begreppet tillgänglighet samt barn i behov av särskilt 

stöd. 

 

Att som barn inte få känna sig delaktiga eller att få möjlighet att ha inflytande utifrån 

sina egna behov uppfattar vi som problematiskt. Vår uppfattning är att alla barn ska ha 

samma möjligheter oavsett individuella olikheter vad gäller erfarenheter, förmågor och 

egenskaper. Vad krävs då i förskolan för att alla barn ska få de bästa förutsättningar och 

utvecklas på bästa sätt? Vad krävs av förskollärare så att alla barn får tillgång till en 

likvärdig förskoleverksamhet? Dessa frågor har väckt vår nyfikenhet vidare över att 

undersöka förskollärares uppfattningar om dels vad de anser att ett barn i behov av 

särskilt stöd är. Därför vill vi belysa förskollärares uppfattningar om deras arbete med 

att skapa förutsättningar i den sociala-, fysiska- och pedagogiska miljön i förskolan för 

alla barn. Förskolans läroplan 98 rev 2016 förklarar följande: 

 

“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 efter sina 

förutsättningar” (Lpfö 98/16:5). 
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Allmänna råd (2013) framhåller att ett barns behov av särskilt stöd inte kan begripas 

som en egenskap, utan behovet är ständigt situationsbundet. Det innebär att behovet av 

särskilt stöd påverkas av det som sker i mötet med barnet och andra barn och vuxna i 

förskolans miljö utifrån de rådande aktiviteterna. Det betyder att ett barn kan vara i 

behov av särskilt stöd i en situation eller aktivitet men inte i en annan. De poängterar 

därmed att det är betydelsefullt att se barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling som 

subjekt med likasinnade rättigheter och skyldigheter som resterande barngrupp. Barnet i 

behov av särskilt stöd ska inte ses som ett objekt för exempelvis specialpedagogiska 

insatser, kompensatorisk träning eller som objekt för omhändertagande och omsorg 

(Allmänna råd 2013). 

 

Det vi förstått under arbetets gång är att det finns få forskningsstudier som berör det 

specialpedagogiska området relaterat till förskolan. Den forskning som finns berör eller 

är ofta riktad mot grundskolan, vilket styrks av Lutz (2009). På mitten av 1990-talet 

fram till år 2000 genomfördes i princip inte någon forskning inom det 

specialpedagogiska området relaterat till svensk förskola. Under perioden fick begreppet 

inkludering en viktig betydelse inom den nordiska specialpedagogiken (Lutz 2009). 

Tidigare forskningsstudier är enligt Lutz (2013) många gånger riktat mot psykologiska- 

pedagogiska utgångspunkter. De är sällan riktade mot betydelsefulla aspekter som 

skapar förutsättningar för svårigheter som uppkommer i mötet mellan verksamhet och 

barn. Däremot har det under de senaste tio till femton åren blivit ett ökat intresset för 

specialpedagogiska frågor. En anledning är att allt fler barn blir utredda för diagnoser. 

Dagens specialpedagogiska forskning är bland annat riktad mot vilka upptäckter som 

görs för att tilldelas särskilt stöd. Det saknas forskning kring ämnen som vilken kvalitet 

stödet har, och vad de olika stödinsatserna får för betydelse på längre sikt (Lutz 2013). 

Palla (2011) pekar i sin studie på att det behövs ett mer distinktare fokus mot miljö- och 

omgivningsaspekter i diskussioner runt svårigheter. Något som är betydelsefullt är att 

det finns tecken som visar på behov av fortsatt kommunikation mellan verksamhet och 

forskning utifrån området förskoleverksamhetens förutsättningar (Palla 2011). 

Hammarberg (2015) indikerar, i kunskapssammanställningen (1994-2014), om att det 

finns tämligen lite forskning kring barn med funktionsnedsättningar och barn i behov av 

särskilt stöd kopplat till förskolan. När det sedan gäller att göra jämförelser mellan olika 

länder, beträffande specialpedagogiska frågor i förskolan utifrån internationell 

forskningsplan, blir det mer komplicerat, eftersom olika länders förskolesystem 

organiseras och utformas olika. I vår forskningsöversikt kommer vi därför att redogöra 

för de begränsade forskningsstudier som vi funnit, gällande specialpedagogik i Svensk 

förskola utifrån det som berör vår studie. 

 

Björck-Åkesson (2014) påvisar att alla kommuner inte lever upp till att ge barn i behov 

av särskilt stöd den omsorg som deras behov kräver. Likaså finns det svårigheter med 

att ge barnet resurser och ofta är stödet inte nog. Utifrån förskolans läroplan (Lpfö 

98/16) framkommer en värdegrund och ett uppdrag om att verksamhet ska kännetecknas 

av omsorg inför det enskilda barnets utveckling och välmående. Vi anser att det innebär 

att inget barn ska behöva utsättas för någon form av diskriminering. Samtidigt 
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framhåller Skollagen (2010) att förskolans utbildning ska oberoende av vart den 

befinner sig vara likvärdig. Det som gör att förskolans verksamhet blir likvärdig är 

framarbetat utifrån de nationella målen som ska uppnås. Arbetet i förskolan ska, som 

tidigare nämnts, utmärkas av omsorg om det enskilda barnets trygghet, utveckling och 

välbefinnande. Det betyder att verksamheten behöver ta hänsyn till barnets 

förutsättningar och behov, vilket gör att verksamheten inte kan utformas på samma sätt i 

hela landet. Det innebär i sin tur att alla resurser inte ska fördelas lika i barngruppen 

(Skollagen 2010). Förskolans läroplan (Lpfö 98/16) framhåller att förskolans uppdrag är 

att anpassa verksamheten för alla barn som deltar i den. De barn som tillfälligt eller 

varaktigt är i behov av mer stöd och stimulans än övriga barngruppen ska få det stöd de 

behöver. Stödet ska utformas utifrån barnets behov och de förutsättningar barnet besitter 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt (Lpfö 98/16). Sandberg m.fl. (2010) nämner 

utifrån studien,“Special Support” in Preschools in Sweden: Preschool staff’s definition 

of the construct, att förskollärarna i studien upplever att de känner sig ensamma i sitt 

arbete och att de är i behov av kompetensutveckling. Förskollärarna anser sig behöva 

kompetensutveckling vad gäller att bemöta barn i behov av stöd på ett professionellt 

sätt. Därmed blir vår studie än mer intressant, då vi berör området. En annan relevant 

motivering till vår studie är att vi genom vårt intresse för barns lika villkor i förskolan, 

fick kännedom om Diskrimineringslagen skärpning den 1 januari 2015. 

 

Mot bakgrund av att det ovan beskrivna problemområdet har vi formulerat följande 

syfte och frågeställningar: 
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2 Syfte och frågeställningar 
  

Syftet med studien är att belysa förskollärares uppfattningar gällande inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet utifrån tillgänglighet. Genom att 

undersöka förskollärares uppfattningar vill vi bidra med fördjupade kunskaper kring hur 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd kan se ut, samt hur tillgänglighet kan skapas 

i förskolans verksamhet. Våra förhoppningar med studien är att synliggöra 

uppdateringen av diskrimineringslagen gällande bristande tillgänglighet och att det på 

sikt kan leda till ökad kunskap hos pedagoger och andra verksamma i förskolan. Syftet 

leder det till följande frågeställningar: 

 

 Hur definierar förskollärare ett barn i behov av särskilt stöd? 

 Vilka strategier använder sig förskollärare av vad gäller att skapa en tillgänglig 

och inkluderande förskoleverksamhet för barn i behov av särskilt stöd? 
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3 Centrala begrepp 
 

3.1 Inkludering  

Inkludering kan förstås utifrån en rättighet att delta i en gemensam utbildning, som 

innebär en skola för alla (Palla 2009). Inom det specialpedagogiska området står 

inkludering för att synliggöra mångfalden av barn och deras olikheter, samt att utveckla 

goda förutsättningar för den allmänna pedagogiken. Det innebär att specialpedagogik 

och övrig pedagogik står varandra nära samt strävar mot att barn exkluderas. (Lutz 

2013). För att möjliggöra inkludering för alla barn förskola, förutsätter tillgänglighet. 

Det betyder att förskolans verksamhet måste anpassas och skapa förutsättningar utifrån 

alla barns olikheter. Tillgängligheten behöver därför arrangeras utifrån såväl fysiska 

som pedagogiska som social sammanhang (Hammarberg 2015). 

 

3.2 Tillgänglighet 

Begreppet tillgänglighet används, enligt Tufvesson (2015), för att redogöra i vilken 

utsträckning en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för personer med 

funktionsnedsättning. Tillgänglighet kan definieras som grundförutsättningen för 

fullständig delaktighet och inkludering. En förutsättning för barns lärande och 

kunskapsutveckling i förskolan tillgänglighet. I förskolans verksamhet innebär det att en 

tillgänglig lärmiljö ger barnen de förutsättningarna de är i behov av. Det innebär att 

samtliga barn ska få en likvärdig funktionalitet oberoende av funktionsförmåga i 

förskoleverksamhetens sociala miljö, kommunikation, undervisning och lokaler . 

Därmed måste det enskilda barnets behov tas i beaktning, då en tillgänglig verksamhet 

är till för alla barn oavsett behov. I förskolans verksamhet innebär tillgänglighet att 

anpassa den pedagogiska, sociala och fysiska miljön utifrån barnets behov (Tufvesson 

2015).  Hammarberg (2015) påpekar att tillgänglighet kan ses som en oundviklig, dock 

inte tillräcklig, förutsättning för delaktighet. Hon menar att delaktighet måste erövras 

eftersom det inte är något som en individ vare sig fordrar över eller ger.  
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4 Bakgrund  
 

I följande kapitel kommer vi belysa diskrimineringslagen,  Specialpedagogiska 

myndigheten och Tillgänglighetsmodellen, inkludering, delaktighet och inflytande, barn 

i behov av särskilt stöd, ökning av barn i behov av särskilt stöd, kompensatoriskt 

perspektiv, samt relationellt perspektiv. 

 

4.1 Diskrimineringslagen 

Vad innebär då diskriminering och begreppet tillgänglighet i förskolans verksamhet? 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) innefattar fakta och lagar gällande 

diskriminering. Begreppet diskriminering förklaras förenklat genom att en person 

missgynnas eller kränks. Kränkningarna eller missgynnandet sker på något sätt utifrån 

de sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av lagen: kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Enligt svensk lag finns sex olika 

former av diskriminering: 1. direkt diskriminering, 2. indirekt diskriminering, 3. 

bristande tillgänglighet, 4. trakasserier, 5. sexuella trakasserier och 6. instruktioner att 

diskriminera (SFS 2008:567) I vår studie kommer vi enbart att beröra 

diskrimineringsformen; bristande tillgänglighet. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) beskrivs bristande tillgänglighet i en verksamhet utifrån att person med 

funktionsnedsättning missgynnas på grund av att verksamhet inte vidtar befogade 

tillgänglighetsåtgärder för att en person med en funktionsnedsättning ska kunna delta i 

en likvärdig situation som personer utan funktionsnedsättning. Förskolechefen i 

förskolan är skyldig att enligt lag tillämpa rimliga åtgärder för att göra verksamheten 

tillgänglig för en person med en funktionsnedsättning (SFS 2008:567). 

 

Skolverket (2016) hävdar att det är förskolechefen i förskolans som har det yttersta 

skyldigheten att se till att verksamheten är organiserad, för att ett barn med 

funktionsnedsättning ska kunna nå kunskapskraven. Även att de får tillträde till de 

redskap och resurser som barnet behöver för sin vistelse i förskolan.  De tillägger att de 

barn som är i behov av särskilt stöd ska få det och att det är pedagogerna i förskolans 

ansvar att anpassa undervisningen för de barnen. De beskriver begreppet 

funktionsnedsättning som en begränsande nedsättning som kan ha betydelse för ett 

barns fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga. Det kan i sin tur resultera i att 

barnet är i behov av en anpassad verksamhet.  

 

Allmänna råd (2013) poängterar att samtliga barn i förskolan behöver stöd i sin 

utveckling. En del barn behöver särskilt stöd tillfälligt under vissa skeden eller varaktigt 

under hela sin förskoletid på grund av saker som: sjukdom, sociala förhållanden, 

funktionsnedsättningar eller problem med att tillgodogöra sig utbildningen av olika 

anledningar. Skolverket (2016) hävdar att funktionsnedsättningar påverkar barns 

förutsättningar individuellt över huruvida deras villkor till att kunna delta i 

verksamheten ser ut. Därför måste pedagoger och förskolechef tillgodose sig med 

kunskaper om vad det individuella barnets funktionsnedsättning innebär i verksamheten 
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för att de ska kunna skapa de rätta anpassningarna (Skolverket 2016). 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) hävdar att om en verksamhet åsidosätter att skapa 

skäliga tillgänglighetsåtgärder riskerar den att göra sig skyldiga till diskriminering. Det 

innebär att förskollärare är enligt diskrimineringslagen skyldig att skapa tillgänglighet i 

förskolans verksamhet för samtliga barn. Skollagen (SFS 2010:800) kap 1, 4 § nämner 

följande:  

 

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (SFS 

2010:800 s. 85).  

 

Vår utgångspunkt är uppdateringen i diskrimineringslagen den 1 januari 2015, om 

bristande tillgänglighet inom samtliga skolformer kommer klassas som diskriminerande 

(SFS 2008:567). I kunskapssammanställningen, mellan åren 1994-2014, gjordes i 

uppdrag av Skolverket och i samråd med Specialpedagogiska skolmyndigheten, en 

sammanställning av Hammarberg (2015). Sammanställningen beskriver en del av de 

senaste årens forskning, inspektion och utvärdering av skolors förmåga att stödja barn 

och elever i behov av särskilt stöd. Ett fokus i samman-ställningen påvisar en strävan 

efter ett relationellt perspektiv. Det innebär att rikta fokus mot samtliga skolformers 

förmåga att upprätta en tillgänglig undervisning. Även att anpassa den sociala, 

pedagogiska och fysiska miljön för att göra barnet så delaktigt som möjligt i lärandet. 

Hammarberg (2015) pekar på att forskningsrapporter visar att skolor fokuserat på att 

söka brister hos eleverna, och utgår från medicinskt och psykologiskt synsätt. Utifrån 

materialet vill de synliggöra vad förskolan och skolan gör, som i sin tur kan möjliggöra 

utveckling och realistiska förväntningar. I sammanställning uttrycks också en 

angelägenhet om en utbildning som ska vara tillgänglig och likvärdig för alla, oavsett 

funktionsförmåga (Hammarberg 2015). Det som tidigare nämnts anser vi är relevant för 

vår studie, där sammanställningen kan ge svar på det som ligger i linje med vårt syfte 

och frågeställningar. 

 

4.2 Specialpedagogiska myndigheten och tillgänglighetsmodellen 

Något som kan vara användningsbart i arbetet med tillgänglighet i förskolan är att tillgå 

information från Specialpedagogiska myndigheten (SPSM). Tufvesson (2015) nämner 

att SPSM år 2015 tagit fram ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning för förskola 

och skola. Värderingsverktyget är uppdelat i följande tre områden:  

1. Handledning (i form av skriften: Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning). 

2. Kartläggning (webbaserad självärdering som görs utifrån den egna 

verksamheten med hjälp av självvärderingsverktyget och ovanstående 

handledning).  

3. Handlingsplan (utgår ifrån den självvärdering som görs).  

 

Enligt FN-konventionen, som Sverige är anslutet till, är det en demokratisk rättighet att 

få en likvärdig utbildning. Trots det menar Tufvesson (2015) att olika rapporter ändå 

visar att Sverige idag inte har en fullt tillgänglig förskola och skola. Kommuner och 
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landsting arbetar med att skapa tillgänglighetsfrämjande åtgärder för samtliga barn för 

att kunna skapa likvärdighet, dock behövs det göras mer i förskola och skola. Enligt 

lagar som finns krävs en allt större kunskap om begreppet tillgänglighet. Tidigare låg 

fokus på tillgängliga lokaler och hur de skulle kunna anpassas för att ge alla barn en 

likvärdig utbildning. Numera riktas begreppet tillgänglighet allt mer till lärmiljön i sin 

helhet, vilket innebär att samtliga faktorer som påverkar barns lärande och 

kunskapsutveckling får betydelse (Tufvesson 2015). 

 

Tufvesson (2015) har utarbetat en tillgänglighetsmodell som utgår ifrån 

värderingsverktyget för att kunna skapa en tillgänglig utbildning. Modellen utgår ifrån 

följande fyra områden: 1. Förutsättningar för lärande, 2. Social miljö, 3. Pedagogisk 

miljö och 4. Fysisk miljö. Första området förutsättningar för lärande innehåller de 

övergripande faktorerna för att göra lärande möjligt, såsom exempelvis en likvärdig 

utbildning för att samtliga barn ska få delta på lika villkor och utformning av 

undervisning och lärmiljöer. Andra den sociala miljön området berör de sociala 

indikationerna vilket innebär huruvida arbetet utövas utifrån socialt deltagande och allas 

lika värde. Tredje området pedagogisk miljö berör hur undervisningen ska vara 

utformad för att samtliga barn ska kunna delta. Fjärde området den fysiska miljön 

handlar om de fysiska indikationerna som krävs för att utforma verksamhetens fysiska 

miljöer för att möjliggöra lärande utifrån samtliga barns behov av stöd. Dessa fyra 

områden anses vara grunden i att klara de uppsatta mål som finns i 

utbildningsverksamheten och det kräver att de tillsammans samspelar (Tufvesson 2015). 

Vi kommer i vår studie att beröra samtliga områden. 

 

Tufvesson (2015) hävdar att förskolans verksamhet, vad gäller det systematiska 

kvalitetsarbete, behöver få vetskap om både internationella och nationella styrdokument 

inte minst vad berör barns rättigheter till en tillgänglig utbildning. De menar att 

förskolan behöver få kännedom om att det finns ett behov av kompetensutveckling 

kring tillgänglighet, både generellt och specifikt utifrån enskilda möjligheter. Något 

som påverkar ett barns tillgänglighet i förskolan är pedagogers attityd, syn och 

acceptans över huruvida ett barn lyckas eller inte i sitt lärande (Tufvesson 2015). I 

Arbetsmiljölagen (SFS 1997:1160) framkommer i det 2 kapitlet 1 § att utifrån ett fysiskt 

och psykiskt avseende så ska arbetsförhållandena anpassas till alla individers olika 

förutsättningar. Tufvesson (2015) betonar att alla skolformer bör utgå ifrån att se 

lärmiljön i sin helhet, det vill säga att alla miljöaspekter är betydelsefulla för barns 

lärande och kunskapsutveckling. Förhållningssätt som utgår ifrån att se lärmiljön i sin 

helhet kan bidra till ett minskat behov av särskilt stöd, vilket i längden även kan 

medföra att alla verksamhetsnivåer sparar tid. Tiden kan användas för att systematiskt 

arbeta fram de mest fördelaktiga förutsättningar för varje barns lärande (Tufvesson 

2015). 

 

4.3 Inkludering, delaktighet och inflytande 

Enlig Palla (2009) innebär inkludering allas rätt till delaktighet bland annat i den 

gemensamma utbildningen och har sin utgångspunkt i en skola för alla. Inkludering 
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inom specialpedagogiska området i förskolan handlar om att se mångfalden av barn och 

samtidigt skapa goda villkor för den allmänna pedagogiken, för att motverka att vissa 

barn exkluderas (Lutz 2013). Det innebär alltså att det är verksamhetens miljö som ska 

anpassas till barnens olikheter, vilket inkluderar både de fysiska-, sociala- och 

kunskapsmässiga miljöaspekter (Lutz 2013). Arnér (2009) menar att inkluderings- 

begreppet inom specialpedagogiska området utgår från ett relationellt perspektiv, vilket 

innebär att det är i möten och i samspel mellan individ och miljö som svårigheter 

uppstår. Det grundläggande i begreppet inkludering har starkt samband med delaktighet 

och inflytande med den skillnaden att delaktighet handlar om att barnet tar del av något 

som redan är bestämt och inflytande handlar om att barnet har en direkt påverkan på sin 

vardag (Arnér 2009). Björck-Åkesson (2014) hävdar att inkluderande pedagogik är ett 

betydelsefullt begrepp inom specialpedagogiken. Begreppet inkludera är ett uttryck för 

”innefattande” och innebär att ett barn ska vara delaktig inom verksamheten såväl 

fysiskt som socialt. Enligt världshälsoorganisationens (WHO 2001)  modell så är 

begreppet delaktighet ett primärt begrepp över hälsokomponenter. Begreppet 

delaktighet innebär enligt dem att ett barn ska vara ”involverad i sin livssituation”. Att 

få vara engagerad, aktiv och självbestämmande över sin vardag utifrån ålder kan för ett 

litet barn vara ett uttryck för delaktighet. Fysikintegration eller tillgänglighet till den 

svenska förskolan är sällan ett problem, däremot innebär det inte att alla barn med 

säkerhet är tillräckligt delaktiga i det som sker i förskolan (WHO 2001). 

 

4.4 Barn i behov av särskilt stöd  

Sandberg och Norling (2014) menar att i tidigare officiella dokument för förskolan så 

skrevs inte barn i behov av särskilt stöd utan barn med särskilda behov, vilket syftar på 

en specifik grupp. I dokumenten formuleras även att barn med särskilda behov i 

förskolan krävde särskilda insatser. Asp-Onsjö (2012) betonar som berör frågan vem 

som är i behov av särskilt stöd och menar att det beror på vilket perspektiv som tas. 

Utifrån ett kompensatoriskt perspektiv fokuseras det på barn med funktionshinder och 

uttrycker svårigheter. Utifrån det kritiska perspektivet är det snarare tveksamt om ett 

barn ska stödjas utan det istället är verksamheten som sådan som kan vara i behov av 

stöd för att kunna bemöta de naturliga variationerna hos barn. Sandberg och Norling 

(2014) poängterar en snarare fokusering på miljön än på det enskilda barnet i förskolans 

verksamhet och menar att miljön kan skapa problem. Begreppet barn i behov av särskilt 

stöd har växt fram för att minska betoningen på att det är barnet som avviker. 

Betoningen blir därmed på miljön och att det är den som behöver utformas efter barnets 

behov och förmåga till att fungera i vardagen. Även att kunna samspela och interagera 

med andra. 

 

Sandberg m.fl. (2010) hävdar att konstruktionen av begreppet barn i behov av särskilt 

stöd kan ses som en socialkonstruktion på så vis att pedagogers kompetens, värderingar 

och attityder är kopplade till de följder som skapas i konstruktionen. Det betyder att 

definitionen barn i behov av särskilt stöd baseras inte endast på barnens egenskaper utan 

även på de inställningar som finns i verksamheten. Det leder till att det råder olika 

förhållanden på olika förskolor i och med de sociala konstruktionerna. Författarna 
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menar att schablonmässigt sett har barn i behov av särskilt stöd fördelats i grupper 

såsom barn med utvecklingsstörning, rörelsehinder, hörsel- och synhandikapp, 

språkhandikapp och barn med övriga medicinska handikapp. Barn till vårdnadshavare 

med psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller annan allvarlig sjukdom räknas också 

tillhöra barn i behov av särskilt stöd enligt socialstyrelsen (Sandberg m.fl. 2010). Asp 

Onsjö (2012) beskriver konsekvenser av specialpedagogiska insatser, vilket innebär att 

barn som är i behov av särskilt stöd kan få hjälp och stöd vilket medför en risk om att 

bli utpekad och särskild. Hon anser att olika former av kategoriseringar kan påverka det 

enskilda barnets identitet- och kunskapsutveckling. Att inte istället bli uppmärksammad 

eller sedd utifrån sina problem kan också innebära oönskade följder. Vidare 

problematiserar hon problematiserar att flera barn befinner sig i stora barngrupper utan 

att några anpassningar görs till barnets behov (Asp-Onsjö 2012). 

 

Hammarbergs (2015) sammanställning pekar på att det finns en lång tradition som ger 

uttryck för förskolan som inkluderande. Det synliggörs genom att barn med 

funktionsnedsättningar börjar i förskolan i gemenskap med andra barn. Historisk sett 

har barn i behov av särskilt stöd haft företräde till förskoleplats under utbyggnadstiden 

på 70- och 80-talet och så är fallet även idag.  Barn i behov av särskilt stöd behöver inte 

uppfylla kraven som ställs för att få en plats i förskola (Hammarberg 2015) 

 

Lutz (2013) menar att skolverkets rapport påvisar en ökning av barn i behov av särskilt 

stöd, det är tydligast i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är stora 

skillnader mellan olika kommuner. Faktorer som anses påverka ökning av barn i behov 

av särskilt stöd kopplas till kvaliteten i förskolan (Lutz 2013). Taggert m.fl. (2006) i 

Lutz (2009) påvisar att om den allmänna kvaliteten i förskolans verksamhet försämras 

finns en fara att fler barn hamnar utanför gränsen för vad som betraktas som normativt. 

Konsekvensen blir då att barnet betraktas som avvikande. Lutz (2013) menar att andra 

faktor som kan förklara ökningen, beskrivs i skolverkets rapport med att 

uppväxtvillkoren försämrats för en del barn, samt att läroplanen anses ha inverkan. Det 

är kopplat till de ökade krav på den individuella utvecklingen och lärandet av barnet, 

som tidigare styrdokument inte haft. 

 

4.4.1 Kompensatoriskt perspektiv 

Nilholm (2005) beskriver olika specialpedagogiska perspektiv och framställer olika 

benämningar på det som han kallar för traditionellt perspektiv, vilka bland annat är 

Kompensatoriskt av Haug, Mediciniskt- psykologiskt av Clark m.fl. samt Kategoriskt av 

Emanuelsson m.fl. Dessa perspektiv har vi förstått har närliggande innebörder och vi 

har valt att använda oss av benämningen på det kompensatoriska perspektivet i vårt 

arbete. Lutz (2009) menar att det är ett traditionellt synsätt att bemöta barns behov och 

svårigheter på, vilket även är synligt idag. Det centrala för begreppet är att svårigheten 

är placerad hos individen (Nilholm 2005). Lutz (2009) framhåller också att barnets 

brister ska kompenseras för att barnet kan komma till den nivån som andra barn inom 

ett visst område. Vidare är perspektivets innebörd att barn eller elever ska integreras in i 

den allmänna verksamheten (Lutz 2009). För att barnet ska kunna fungera tillsätts ofta 

en extra resurs, villkoren för att få resurs är oftast att en diagnos måste ställas på barnet. 
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Det sker genom kartläggning av barnets starka och svaga sidor (Karlsudd 2011:7) 

Därefter anpassas sedan barnet in i den förutbestämda miljön (Lutz 2009). De insatser 

eller resurser som barnet tilldelas riktas oftast mot det enskilda barnet.  Det 

kompensatoriska perspektivet bedöms segregerande, diskriminerande och 

stigmatiserande (Karlsudd 2011). Stigmatisering menar Karlsudd (2011) värderas som 

något negativt och kan definieras att människor eller grupper har avvikande egenskaper. 

 

4.4.2 Relationellt perspektiv 

Nilholm (2005) beskriver även olika benämningar på det som han kallar för alternativa 

perspektivet, som exempelvis det demokratiska deltagarperspektivet av Haug och det 

relationella perspektivet av Clark m.fl. Även dessa perspektiv förstår vi är så gott som 

liktydiga och vi har valt att använda oss av det relationella perspektivet i vårt arbete, 

eftersom Specialpedagogiska myndigheten använder begreppet utifrån att skapa 

tillgänglighet i verksamheten. Även Palla (2009) och Karlsudd (2011) benämner det 

demokratiska perspektivet som relationellt perspektiv. Perspektiv har enligt Palla (2009) 

ett vidare perspektiv än det kompensatoriska, vilket kan förstås som att 

specialpedagogiken är något som interagerar med den övriga verksamhetens pedagogik. 

Synen på barnet är att barnet ses i svårigheter och barnets svårigheter är relationellt, 

vilket innebär att de förändringar som sker i barnets omgivning påverkar, vilket måste 

ges förståelse för. Orsaken till de svårigheter som uppkommer handlar inte enbart om 

barnets beteende, utan kan också förstås utifrån att miljön som barnet befinner sig i, kan 

skapa svårigheter för barnet (Palla 2009). Utifrån demokratiska perspektivet beskrives 

att verksamheten ska ge uttryck för avnormalisering, att gränserna för det som anses 

vara normalt omformuleras och med detta synsätt anses pedagoger kunna klara av en 

större variation av olikheter och därmed kan fler barn inkluderas i den allmänna 

pedagogiken (Lutz 2009). Lutz (2013) antyder att det finns forskningsresultat som 

påvisar att barn med funktionsnedsättningar kan generera goda resultat för barns 

utveckling och lärande om de integreras in i de ordinarie grupperna förskole-

verksamheten. En kritisk aspekt finns att beakta då exempelvis pedagoger anpassar 

lärmiljön för barn i behov av särskilt stöd i den ordinarie verksamheten och i grupper 

som barnet befinner sig i. De stödinsatser som tillsätts för ett specifikt barn kan riskera 

att bli ett stöd som enbart används speciellt för barnet, även om ett relationellt fokus 

riktas mot svårigheter i mötet mellan barnet och lärmiljön. Det kan medföra 

stigmatisering, där barnet kan bli utpekat som avvikande. Däremot framhålls generella 

strategier före de speciella. Generella insatser bidrar till att alla barn kan få ta del. Vissa 

barn kommer aldrig behöva använda dem, medan andra vid vissa tillfällen bara och de 

barn som behöver stödet kan använda det konstant utan att behöva bli utpekad (Lutz 

2013).  
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5 Tidigare forskning och vetenskaplig litteratur 
  
De områden som vi kommer att presentera i kapitlet är: Integrering, särskiljande 

lösningar, inkludering, Specialpedagogikens framväxt, Förskollärares syn på barn i 

behov av särsklit stöd.  

 

5.1 Integrering, särskiljande lösningar och inkludering  

Något som i och med vår studie är betydelsefullt är hur begreppen integrering och 

inkludering har etablerats, samt vad de innebär i förskoleverksamheten för förskollärare. 

Innan den betydelsefulla förändring på 80-talet, när barn med olika 

funktionsnedsättningar integrerades i en större omfattning i grundskolan hade olika 

former av särskiljande lösningar av elever på gruppnivå varit vanligt i grundskolan, som 

exempelvis obsklass, klinikklass och läsklass. Det var en central föreställning i 

grundskolans på -70-talet. De särskiljande lösningarna som förekom genererade inga 

positiva resultat. Däremot blev konsekvenser som stämpling och stigmatisering synligt, 

elever utpekas som avvikande med negativa värderade egenskaper, även dåliga resultat 

hos eleverna blir synliga (Lutz 2013). Goffmans studier i Lutz (2013), styrker 

konsekvenser som stigmatisering och stämplingseffekt, vilket synliggörs när barn och 

elever tas bort eller avskiljs från den ordinarie gruppen med mera. Även konsekvenser 

som att självbilden kan förändras när barn eller elev bedöms som avvikande och när 

omgivningens bemötande förändras framkommer (Goffmans studier i Lutz 2013).Trots 

dessa tidigare upptäckter, hävdar Karlsudd (2011) att det även idag påvisas i skolverkets 

rapporter, att elever i behov av särskilt stöd kompenseras med åtskiljande lösningar som 

exempelvis särskilda undervisningsgrupper (Karlsudd 2011).  

 

Palla (2009) menar att förskolan som tradition skiljer sig från grundskolan när det gäller 

specialundervisning och särskiljande av elever. Det förefaller som om förskolans 

verksamhet har haft gynnsammare förutsättningar än grundskolan för att bidra till 

inkludering (Palla 2009). Enlig Lutz (2009) har skolans traditionella synsätt varit att se 

elevers olikheter som ett problem och att anordna undervisning genom att särskilja 

elever åt. Förskolans traditionella synsätt har däremot varit motsatt förhållande, en 

samlad verksamhet där särskiljande lösningar sällan använts (Lutz 2009). Förut-

sättningarna för att uppnå målet med att skapa en skola för alla, har varit och sett olika 

ut för de olika skolformerna och därav har framgång varit svår att nå upp till (Palla 

2009/2011). På 90-talet blev begreppet inkludering allt mer betydande när det gäller den 

nordiska specialpedagogiken och ersatte begreppet integrering (Lutz 2013). Skillnaden 

mellan integrering och inkludering kan förklaras med att integrering, relateras till 

individens anpassning av de rådande förhållanden som redan finns, det vill säga att 

någon står utanför och ska anpassas in i de gällande förhållandena (Lutz 2013). 

Inkludering däremot kräver system- och organisationsförändringar och förutsätter att 

förskolan kontext kan inkludera alla barns olikheter redan från början (Palla 2011). Det 

innebär enligt Lutz (2013) anpassningar av både fysiska-, sociala- och kunskapsmässiga 

miljöaspekter. Allt eftersom har begreppet integrering ifrågasatts. Ifrågasättandet 

handlar om att när ett barn exempelvis ska integreras i en verksamhet måste barnet först 
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bli upptäckt som avvikande och samtidigt kunna anpassa sig till dess rådande krav och 

förhållande som redan finns där, konsekvensen kan bli att barnet blir passivt (Lutz 

2013).  

 

Förskolans grundsyn utmärks av att alla barn ska vara välkomna in i förskolan, oavsett 

funktionsförmåga (Hammarberg 2015). Något som Hammarberg (2015), Palla (2011) 

och Lutz (2009) pekar på, är att särskilda grupper, avdelningar, förskolor etcetera håller 

på att växa fram i kommuner. Palla (2011) uttrycker att det berör barn som anses vara i 

svårigheter av så särskild karaktär, och med den anledningen så kan barnet inte 

integreras inom ramen för den vanliga förskoleverksamheten. Barnet blir då i behov av 

särskilt stöd i form av specialanpassade verksamheter (Palla 2011). Iakttagelsen om 

framväxten av särskilda förskolor etcetera, beskrivs i Skolverkets sammanställning 

(Hammarberg 2015), där anledningen inte enbart relateras till att antalet barn i 

barngrupperna blir fler och att barngrupperna blir större eller den eventuella ökningen 

av diagnostisering av barn. Särskiljande avdelningar etcetera uppstår enligt Palla 

(2009/2011) när inte den ordinarie förskoleverksamheten kan tillgodose barn som anses 

vara i svårigheter och i behov av särskilt stöd utifrån svårare funktionsnedsättningar i 

den ordinarie förskoleverksamheten. De särskiljande grupperna inbegriper autistiska, 

döva och gravt utvecklingsstörda barn (Lutz (2013). Målet med att uppnå en skola för 

alla, det vill säga en verksamhet som inkluderar alla barn oavsett funktionsförmåga, 

menar Palla (2011) kan uppfattas som särskiljande när kommuners förskole-

verksamheter görs om till särskilda grupper, avdelningar eller särskilda förskolor för 

barn med svårare funktionsnedsättningar. Det är därför betydelsefullt att ta fokus på 

förskolan som inkluderande verksamhet och svårigheter som berör barns olikheter, 

menar Palla (2011).  

 

5.2 Specialpedagogikens framväxt  

Björck-Åkesson (2014) menar att förskolan är enligt lag skyldiga att ta emot alla barn, 

även barn i behov av särskilt stöd, vilket innebär att tillgodoses det stöd de behöver. I 

början av 70-talet och fram tills nu så har förskolans betydelse betonats för barn i behov 

av särskilt stöd.  Kunskapsområdet specialpedagogik är ett relativt ungt 

forskningsområde som började utvecklas för ca femtio år sedan både i Sverige och 

internationellt. Specialpedagogiken verkar utifrån alla barns rätt till utbildning och 

arbetar med att skapa de bästa möjliga förutsättningar för lärande för samtliga barn. 

Ibland kan det i förskolans verksamhet krävas ett särskilt stöd för utveckling och 

lärande utöver den allmänna pedagogiken för att kunna tillgodose alla barns rätt till 

utbildning.  Det är här som specialpedagogiken infinner sig (Björck-Åkesson 2014). 

 

5.2.1 Diagnoser 

I dag finns ett ökat intresse för forskning som berör specialpedagogiska frågor. 

Anledningen är att barn idag utreds oftare för diagnoser (Lutz 2013). Dessa diagnoser 

uttrycker Palla (2011) ligger till grund för när barn kartläggs, tilldelas individuella 

utvecklingsplaner eller åtgärdsprogram på förskolan. Om de används som enhetliga 

värderingsverktyg utifrån vad barn kan och inte kan, är eller inte är, kan det få 
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konsekvenser för barnets processer av att skapa sin identitet. Barnets pågående 

identitetsskapande processer kan påverka hur barnen lyckas svara upp mot uttalade och 

outtalade förväntningar på kunskaper och beteenden menar Palla (2011). Läroplanen är i 

förskolan ett verktyg som används bland annat som styrningsteknik för att kartlägga och 

möta barn i behov av särskilt stöd, det vill säga få syn på problemet. Utifrån en annan 

synvinkel av aspekten på bedömningar och diagnostiseringar av barn anser Palla (2011) 

att läroplanens språkliga utformning är något som kan bidra till att inkludering i 

förskolan uteblir, eftersom den kan uppmuntrar till en individualisering. 

 

En del av diskussionen omkring specialpedagogik har varit kring diagnostisering som 

berör det enskilda barnets förutsättningar enligt Björck-Åkesson (2014). Hon hävdar att 

en medicinsk diagnos kan ses som en bakgrundsfaktor som enbart till viss del kan 

förklara svårigheter i utveckling och lärande. Hon anser att om pedagoger enbart utgår 

ifrån barnets diagnos tenderar det leda till att pedagogerna endast utgår ifrån den 

information som diagnosen kan ge istället för att orsaker till problemet isoleras utifrån 

diagnosen. Det kan därmed leda till att svårigheter individualiseras. Trots att medicinska 

diagnoser nästintill aldrig har en direkt koppling till pedagogiska metoder kan de 

knappast eliminera en diagnos. Ändå används diagnoser som ett verktyg för att fastställa 

barns behov av stöd.  Diagnoser leder ofta till att bli en inträdesbiljett för barnet och för 

de människorna som befinner sig i barnets vardag. Diagnosen som inträdesbiljett 

garanterar inte ett tillfredställande stöd för barnet (Björck-Åkesson 2014). 

 

5.2.2 Specialpedagogikens innebörd i förskolan 

Björck- Åkesson (2014) ifrågasätter vad som krävs för att samtliga barn ska utvecklas 

på bästa sätt. Är det tillräckligt att arbeta utifrån den vanliga pedagogiken för att ge 

samtliga barn goda förutsättningar till sin utveckling och lärande eller behövs 

specialpedagogiken? I förskolans verksamhet talas det ofta om specialpedagogik när det 

finns möjligheter för pedagogerna i verksamheten att vända sig till en specialpedagog 

som finns genom kommunen. Brodin och Lindstrand (2014) nämner följande om 

specialpedagogik: ”de åtgärder som sätts in där den vanliga pedagogiken inte räcker till 

för att ett barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning på samma villkor som andra 

skolbarn” (2004:84). Utifrån Nilholms (2005) dilemmaperspektiv är 

specialpedagogiken svår definierad. Han anser att det är ofrånkomligt att förskolans 

verksamhet ska ge samtliga barn en likartad utbildning då den samtidigt ska lämpas till 

alla barns olika egenskaper, förmågor och erfarenheter. Björck-Åkesson (2014) menar 

att pedagoger behöver kunskaper om generella och specifika aspekter i relation till 

utveckling och lärande vad gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Dessa två 

aspekter, generella och specifika, grundas utifrån olika orsaksresonemang. Prioriteringar 

för generella resurser görs och fördelas utifrån samhället exempelvis utifrån inkludering 

och en skola för alla. Resurser för specifika åtgärder bygger ofta på kroppsliga och/eller 

psykologiska faktorer hos barn i behov av särskilt stöd exempelvis 

funktionsnedsättningar, koncentrationssvårigheter eller svårigheter med att samspela 

med andra barn. För barn i behov av särskilt stöd är insatser som görs på generell nivå 

oftast inte tillräckliga för att barnen ska kunna uppnå sin maximala utvecklingsnivå 

(Björck-Åkesson 2014). 



  
 

19 

 

5.3 Förskollärares syn på barn i behov av särskilt stöd 

I studien “Special Support” in Preschools in Sweden: Preschool staff’s definition of the 

construct gjord av Sandberg m.fl. (2010) påvisas resultat över konstruktionen av 

begreppet: barn i behov av särskilt stöd. I studien uppkom två kategorier utifrån 

begreppet, "barnperspektiv" som bygger på barns behov och barns egenskaper, och 

"organisatoriskt perspektiv" som bygger på krav på organisationen. Studien byggde på 

ca 450 förskolor och utav dem så blev resultaten att ca 300 definierades som 

barnperspektiv och resterande ungefärliga 150 utifrån ett organisationsperspektiv. 

Barnperspektivet delades upp i tre kategorier; alla barn är i behov av särskilt stöd, barn 

som har en formellt identifierats diagnos, och barn som behöver extra stöd utan att ha 

en diagnos. Den sistnämnda kategorin delades därifrån upp i ytterligare två 

underkategorier med olika inriktningar; en vård- och en utvecklingsaspekt. 

Organisationsperspektivet delades upp i tre kategorier: personal, tid och resurser 

(Sandberg m.fl. 2010). 

 

5.3.1  Perspektivöversikt 

 

 

Barnperspektiv 

 

Organisationsperspektiv 

1. Alla barn är i behov av särskilt stöd 1. Personal 

2. Barn med formellt identifierande behov 2. Tid 

3. Barn som behöver ytterligare stöd 3. Resurser 

3.1 Vård aspekt 

  
3.2 Utvecklings aspekt 

  

Sandberg m.fl. (2010) menar att beroende på vilket förhållningssätt pedagoger har, 

antingen ett barnperspektiv eller ett organisatoriskt perspektiv, så påverkas stödet av 

pedagogernas förklaringar av begreppet barn i behov av särskilt stöd. Förklaringarna 

grundar sig både till det enskilda barnets likväl som förskoleavdelningens egenskaper. 

Speciellt pedagogernas föreställningar på sociala beteenden kopplat till barngruppen 

och den pedagogiska verksamheten är av betydelse. Antalet barn i behov av särskilt stöd 

i barngruppen påverkar hur mycket stöd som ges. I deras studie framkommer att i de 

verksamheterna som det finns flera barn i behov av särskilt stöd så involverar 

pedagogerna dem mer i den ordinarie verksamheten än om det endast finns ett eller två 

barn i behov av särskilt stöd. Är det endast ett fåtal barn som är i behov av särskilt stöd 

så leder ofta det till att de särbehandlas utanför grupprutinerna.  Deras slutsatser blir 

därmed att troligtvis får de barnen som befinner sig en verksamhet med flera barn i 

behov av särskilt stöd mer ingå i generella aktiviteter (Sandberg m.fl. 2010). 
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5.3.2  Barnperspektiv 

Sandberg m.fl. (2010) beskriver den första kategorin inom Barnperspektivet, alla barn 

är i behov av särskilt stöd, tanken om att samtliga barn ibland kan vara i behov av 

särskilt stöd. Här fokuseras det inte heller på en förutbestämd grupp med barn utan 

behovet/behoven kan vara tillfälliga eller långsiktiga. Den andra kategorin; barnet med 

formellt identifierande behov anses vara barn som har en diagnos, identifierats vara i 

behov av särskilt stöd eller omhändertagits av socialtjänsten. Den tredje kategorin; barn 

som behöver ytterligare stöd beskrivs barn som inte formellt har identifierats som i 

behov av särskilt stöd men som av olika anledningar ändå är i behov av extra stöd för att 

kunna hantera sin vardag och/eller förskolan. Det kan vara svårigheter såsom sociala, 

emotionella, intellektuella, medicinska, psykologiska och/eller fysiska svårigheter men 

även de barn som av olika anledningar var i behov av någon form av språkstöd. Denna 

kategori är som tidigare nämnts uppdelad i två underkategorier och första kategorin, 

vård aspekten beskriver stöd i form av extra omsorg samt stöd för välbefinnande. Enligt 

det som framkom i studien kunde det innebära att barnet var i behov av extra 

uppmärksamhet från vuxna, tillgivenhet, uppmuntran, hjälp med självreglering och stöd 

i sociala relationer. De barn som ofta var i konflikt med andra barn hamnade även under 

denna kategori. Andra kategorin utvecklings aspekt beskrev de barn som utskiljde sig 

från den övriga barngruppens utveckling vad gäller språkkunskaper, motorik, sociala 

färdigheter, emotionell reglering och kognitiva färdigheter. Dessa barn ansågs behöva 

mer stöd än resterande barngrupp för att tillfredställa en optimal utveckling (Sandberg 

m.fl. 2010). 

 

5.3.3 Organisationsperspektiv 

Sandberg m.fl. (2010) påpekar att Organisationsperspektivet indelades i tre kategorier 

nämligen; personal, tid och resurser. Utifrån perspektivet byggdes antaganden om den 

verksamhet som ges till barnen. Ett antagande var att barnen skulle ha svårt att 

tillgodose sig fördelaktigt av de aktiviteterna som erbjöds, det vill säga uppgifter som i 

sammanhanget fokuserar på skildringar av barn som behövde extra stöd utöver de 

dagliga aktiviteterna i verksamheten.  

 

Första kategorin beskrev barns behov av personals stöd och övervakande av barnet. 

Andra uttalande som ingår i gruppen är att arbetsuppgifter berör pedagogers 

arbetsuppgifter. Den andra kategorin tid koncentrerade sig på hur lång tid det tog för 

pedagogerna att stödja barnen. Sista kategorin resurser behandlas resurser för att barn i 

behov av särskilt stöd ska kunna delta i verksamheten. Här problematiseras hur resurser 

ska fördelas till de barn som behöver särskilt stöd än vad som ges till den vanliga 

förskolan. Ordinarie personal kan behöva extra stöd från specialpedagoger eller annan 

kunnig med kvalifikationer inom specialpedagogik. I denna kategori tillkom även de 

barn som inte ansågs kunna delta i en stor barngrupp (Sandberg m.fl. 2010). 
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6 Teorianknytning  
 

De teoretiska ramverk som vi valt att presentera och som ligger till grund för vår studie 

är socialkonstruktionismen och relationellt perspektiv.  
 

6.1 Socialkonstruktionismen   

Det första perspektivet som ett vetenskapsteoretiskt perspektiv på lärande är 

socialkonstruktionismen. Synen på lärande utgår ifrån att människan tillsammans med 

andra ständigt konstruerar och omkonstruerar kunskap och begrepp. Kunskapsprocessen 

är social och avhängd på språkliga begrepp som varje individ i gemenskap skapat 

mening och betydelser i (Elfström m.fl. 2014). Allwood och Eriksson (2010) menar att 

socialkonstruktionismen grundläggande uppfattning utifrån det samhället vi lever i, 

utgår från vår förståelse för fenomen som vi ser som självklara och av naturen givna är 

skapade i social interaktion och är ett resultat av kommunikationsprocesser. Vidare 

uttrycker Elfström m.fl. (2014) att inom perspektivet är uppfattningen att alla människor 

bär på egna unika erfarenheter. Erfarenheterna har inverkan på hur människan förstår 

det de själva gör, det vill säga både själv och ihop med andra men också i relation till 

varandra i det särskilda sammanhanget. Med detta synsätt kommer nya och över-

raskande händelser eller problem ses som en styrka i lärandet. Det var och en kommer 

fram till av hypoteser eller provisoriska teorier leder till nya möjligheter i händelser, 

förståelser och begrepp. Utifrån uppkomna händelsen eller problemet repeteras 

begreppens betydelser till förståelser och delas i det gemensamma sammanhanget.  

 

Med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan vi i vår studie, utifrån vårt syfte och 

frågeställningar, fokusera på hur förskollärarna i sin samtalsprocess förklarar och 

problematiserar barn i behov av särskilt stöd för att skapa en tillgänglig och 

inkluderande verksamhet. Det vill säga att allt som uppkommer i diskussionen av 

händelser, av problemlösningar, och av samlärande menar Elfström m.fl. (2014). 

Eftersom vi använt oss av gruppintervjuer och med öppna frågeställningar i våra 

intervjufrågor, som kan resultera till vidgade och fördjupade samtal, går det därför 

också att koppla till vad Elfström m.fl. (2014) anser. De hävdar att arbetsprocessen i ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv utmärks av att det plötsligt kan vara något specifikt 

som fångats, eller som far iväg och avskiljer sig från frågan och sedan bär av åt ett helt 

oväntat håll, där ingen riktigt vet vart det bär. Dessa sidospår av överraskande och 

oväntade synsätt, kan sedan bli användbara kunskapsområden där nya frågeställningar 

kan uppkomma och utmanas att undersökas (Elfström m.fl. 2014). Den kritik som 

socialkonstruktionismen fått av en traditionell psykologisk forskning handlar om att 

socialkonstruktionismen kan vara en intressant idé, men inte bidrar till något speciellt 

eller inbringande empirisk forskning. Det socialkonstruktionismen försvarar och menar 

är att deras forskningsfrågor handlar mer om att belysa komplexitet, samt synliggöra det 

som är osagt (Allwood & Eriksson 2010).  
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6.2 Relationella perspektivet  

Det andra perspektivet på lärande är relationella perspektivet, och är enligt Palla (2009) 

ett sätt att se och bemöta svårigheter och behov på. Perspektivet utmärks av att det är i 

mötet mellan individ och miljö som svårigheter och behov uppkommer, eller som Arnér 

(2009) uttrycker, att i mötet med människor framträder det unika. I perspektivet 

möjliggörs det sociala samspel, frågor och problem bearbetas då det är i relationer som 

de konstrueras. Det grundläggande för att människan ska kunna förstå sig själv och 

andra har just sin utgångspunkt i relationer mellan människor (Arnér 2009). Palla 

(2009) menar att perspektivet har sitt utgångsläge i en pedagogisk föreställning som 

möjliggör för inkludering. Utifrån vår studie sett ser vi det relationella perspektivets 

avsikt med hur vi kan förstå och tolka förskollärares bemötande av och synen på barn i 

behov av särskilt stöd för att skapa en tillgänglig och inkluderande verksamhet. Det 

kommer synliggöra vilka förskollärarnas uppfattningar och sätt att tänka kring 

problemområdet är. Vi menar också att vi precis som Arnér (2009) uttrycker, får syn på  

vad som bottnar i det som ses som meningsfullt och viktigt i dessa sammanhang. Palla 

(2011) menar att i det relationella perspektivet är det centrala att specialpedagogiken 

samspelar med övriga pedagogiska verksamheten. Vilket vi anser också är något som 

kan upptäckas i våra analyser i empirin.  
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7 Metod  
 

I kapitlet redovisas metodansats och metodik för att samla in data till vår studie. Vi 

redogör också för urval av intervjurespondenter, metoder för bearbetning och 

analysering av data. Avslutningsvis finner ni våra reflektioner beträffande studiens 

kvalitet och hur vi förhållit oss till den etik som gäller vid undersökningar.  

7.1 Metodansats  

I vårt arbete har vi valt fenomenografi en kvalitativ metodansats. Utmärkande för 

fenomenografisk metodologi är att det finns ett fenomen i vår livsvärld som vi vill få 

kunskap om, avsikten är också att få förståelse för hur människan uppfattar detta 

fenomen (Kihlström 2007). Vi vill undersöka förskollärares uppfattningar kring, dels 

hur de definierar ett barn i behov av särskilt stöd, och dels deras uppfattningar kring 

strategier som används för att skapa en tillgänglig och inkluderande förskoleverksamhet 

för barn i behov av särskilt stöd. Därför blir det en studie som kommer påvisa exempel 

gällande förskollärares individuella uppfattningar och förståelser av ett fenomen eller en 

företeelse. Fenomenografins grundläggande syfte är alltså att få kunskap om hur 

människor erfar, upplever eller uppfattar olika aspekter av sin omvärld, det vill säga 

både det människan tänkt på och varit med om. Eftersom människors uppfattningar är 

individuella, är det centrala inte att få reda på hur någons uppfattning är, utan mer hur vi 

människor uppfattar det som är förgivettaget. Således är den fenomenografiska 

undersökningens syfte att belysa variationen av människors erfarenheter av olika 

fenomen, samt att kategorisera de olika variationerna. Vi menar att vårt resultat kommer 

belysa en variation av förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar utifrån de olika 

fenomen som är kopplade till våra frågeställningar. I vår resultat- och analysprocess 

kommer vi ta hjälp av kategorier utifrån frågeställningarna, som hjälp att sortera vår 

empiri.  Inom ansatsen beskrivs hur människor individuellt uppfattar ett bestämt 

fenomen, utan att ta hänsyn till om det något är sant eller falskt (Kihlström 2007). 

 

7.2 Metodval  

Enligt Kihlström (2007) är det syfte och frågeställning som styr val av metod. Vårt 

examensarbete är en empirisk undersökning, där vi mot bakgrund av syfte 

och frågeställningar och med utgångspunkt i gruppintervjuer. Vi har använt oss av 

semistrukturerade intervjuer som kvalitativ metod för datainsamling. Semistrukturerade 

intervjuer kännetecknas av att en färdig dokumentuppställning inom ett område som ska 

behandlas, samt frågor som ska ges svar på. Vi valde att lägga in följdfrågor efter 

intervjufrågorna, som en hjälp om respondenterna skulle tystna eller behöva stöd på 

vägen i sina diskussioner Denscombe (2009). Eftersom vår studie är en småskalig studie 

med ett mindre antal förskollärare, blir det en kvalitativ studie (Kihlström 2007). Vi har 

också valt att använda oss av det som Denscombe (2009) uttrycker är ett explorativt 

urval. Det utmärks av att undersöka ett tämligen outforskat område, som exempelvis 

upptäckter av nya idéer eller teorier. Utifrån det tänker vi att vår problemformulering 

kring tillgänglighet kommer belysa det som ligger till grund för ett explorativt urval. Vi 

menar att det skulle kunna vara så att förskollärare inte känner till den nya 
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uppdateringen i diskrimineringslagen år 2015 och som berör aspekter av tillgänglighet i 

förskolan. Fördelen med explorativt urval är att forskaren skapar både insikter och 

information (Denscombe 2009). 

 

7.3 Metodik för att samla in data  

Vi har valt semistrukturerade intervjuer som ska utföras i grupp om två förskollärare i 

varje grupp, för att belysa vilka olika uppfattningar som framkommer av ett visst 

fenomen i dess omvärld, ställda utifrån våra intervjufrågor. Anledningen till att vi valde 

att göra dessa typer av grupperingar, ligger till grund för att förskollärarna i samma 

arbetslag skulle få möjlighet att reflektera och diskutera tillsammans kring våra frågor som 

vi ville ha svar på, samt att de skulle få möjlighet att känna sig bekväma och trygghet med 

de som de kände. Gruppintervju beskriver Kihlström (2007)  är en mindre grupp 

människor möts och gemensamt resonerar kring ett visst ämne som på förhand är 

bestämt av exempelvis forskare eller student. Denscombe (2009) menar också att syftet 

med gruppintervju är att undersöka exempelvis attityder, uppfattningar, känslor och 

föreställningar och särskilt fokus ligger på gruppdynamik och interaktion i gruppen för 

att få fram information. Vi bedömde också att vi som intervjuare och respondenterna 

kunde få större möjligheter att utveckla intervjun genom att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer  

 

Vid intervjun utgick vi ifrån förbestämda frågeställningar inom området, som 

respondenterna fick svara på. Samtidigt valde vi att vara flexibla och ställde följdfrågor 

för att ge respondenten möjlighet att utveckla sina svar djupare i diskussion. Det menar 

vi kan bidra till en bredare och djupare datainsamling. Denscombe (2009) menar att den 

som intervjuar bör vara flexibel i sin intervjuprocess, som exempelvis att respondenten 

får möjlighet att ändra och utforma nya frågor under intervjuns gång. Det är också 

viktigt att tillåta den intervjuade utrymme till att få utveckla sina tankar och tal kring det 

fokuserade området (Denscombe 2009). Vår strategi var att låta respondenterna vara 

med och styra intervjun och för att inte påverka deras tankar och utsagor, höll vi oss 

tillbaka. Vi hade berättade för dem innan vi började intervjun att vi inte skulle delta i 

diskussionen, utan istället bara lyssna på dem. Denscombe (2009) beskriver att intervju 

som metod skapar ett dataunderlag utifrån det som respondenterna berättar. Det ska vara 

öppna frågor som ska möjliggöra respondenterna att klargöra sina ståndpunkter, 

utveckla sina tankar och idéer samt slutföra dem och inte utifrån vad intervjuaren har i 

tänkt (Denscombe 2009).  

 

7.4 Urval av respondenter 

Vi påbörjade vårt arbete med att finna respondenter genom att skicka ut information till 

två större förskolor som tyvärr inte hade möjlighet att ta emot oss. Vi valde istället ut 

två kommunala förskolor utifrån bekvämlighetsaspekten (Denscombe 2009), i ett 

mindre samhälle som hade de kriterier som vi eftersökte samt möjlighet till att delta. 

Det vi eftersökte var verksamma förskollärare som skulle intervjuas i grupper om två 

förskollärare i varje grupp och som vanligtvis arbetade på samma avdelning. Det vill 

säga sammanlagt sex förskollärare deltog i studien, vilket innebar att vi gjorde tre 
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intervjuer. De två förskolorna såg lite olika ut, den ena förskolan bestod av fyra 

avdelningar med två 1-3 års avdelningar och två 3-6 årsavdelningar. På denna förskola 

gjorde vi en intervju på äldrebarn och en på yngrebarn med två förskollärare i varje 

intervju från samma avdelning. På den andra förskolan fanns det en avdelning med barn 

i åldrarna 1-5 år och här gjorde vi en studie med två förskollärare. Förskollärarna var i 

åldrarna 31-60 år vilket gjorde att vi fick ett brett åldersspann, samt har de läst till 

förskollärare vid olika tidpunkter. 

 

7.4.1 Allmän information om respondenterna  

 

7.5 Genomförande  

Innan vi genomförde våra intervjuer valde vi att göra en pilotstudie med våra 

intervjufrågor och intervjuguide, för att på så vis uppnå bästa möjliga förståelse och 

resultat hos respondenterna. Denscombe (2009) hävdar att en metod alltid bör prövas 

innan den genomförs för att kontrollera om den är relevant och fungerande i 

sammanhanget. Även Johansson och Svedner (2010) poängterar vikten av att göra 

förintervjuer för att verkligen kunna se om svaren belyser frågeställningarna. I 

pilotstudien ingick en förskollärare som fick svara på våra intervjufrågor (se bilaga D). 

Efteråt kunde vi fråga hur hon upplevt samt förstått frågorna och i vilken utsträckning 

hon upplevde frågorna som relevanta. Vi frågade även hur hon upplevt vårt 

stimulusmaterial (se bilaga B) och missivbrev (se bilaga A) och om det gjorde att det 

blev lättare att svara på våra intervjufrågor. Vid intervjutillfället fick vi chans att se 

huruvida vår egen intervjuguide (se bilaga C) var relevant eller inte. Utifrån hennes 

kommentarer och våra egna tankar, efter att ha lyssnat igenom inspelningen, så 

bestämde vi oss för att  omformulera några frågor. Därefter kände vi oss  redo för att 

göra våra intervjuer och därmed sända ut missivbrevet och stimulusmaterial till 

förskollärarna. Kihlström (2007) uttrycker att syftet med ett så kallat stimulusmaterial är 

att respondenterna före intervjun ska få möjlighet att sätta sig in i ämnet som ska 

diskuteras. Denna metod används många gånger när forskare eller studenter inte vet om 

ämnet är nytt för respondenterna, eller om intervjuarna inte vet hur mycket kunskap de 

har om ämnet. Vid själva intervjutillfället använde vi en plats där intervjun kunde ske 

ostört på de utvalda förskolorna. Anledningen till att vi valde att göra intervjuerna på 
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förskollärarnas arbetsplats var för att de enkelt skulle kunna återgå till sitt arbete efter 

intervjuerna och behöva ta sig så lite tid som möjligt. Denscombe (2009) hävdar att det 

är viktigt för respondenternas deltagande viktigt att minimera svarsbördan, vilket vi 

anser att det blev när de enkelt  kunde gå ifrån sitt arbete och komma tillbaka. 

Vi började intervjun med att tacka för att de valt att delta och sedan utgick vi utifrån vår 

intervjuguide (se bilaga C). Efter det delade vi ut varsitt papper med intervjufrågorna (se 

bilaga D) till förskollärarna. På pappret fanns inte följdfrågorna med på grund av att 

förskollärarna inte i förväg skulle kunna läsa följdfrågorna, utan de lade vi fram på 

bordet när det var dags. Intervjuerna pågick mellan 25-45 minuter och vi använde oss 

utav ljudinspelning för att lättare kunna återgå till materialet men även för att kunna 

vara närvarande under intervjutillfället. 

 

7.6 Metoder för att bearbeta och analysera data 

Efter att vi gjort våra intervjuer transkriberade vi intervjumaterialet ordagrant efter att vi 

lyssnat på ljudinspelningarna. Samtliga transkriberingar gjordes snarast efter att 

intervjuerna hade genomförts för att göra intervjumaterialet så sanningsenligt som 

möjligt då vi hade det färskt i minnet. Vi ansåg att det skulle minska risken för att 

bedöma och utelämna olika delar av intervjuerna. Efter att ha transkriberat intervjuerna 

och sammanställt dem under vår resultatdel tog vi del utav Johansson och Svedner 

(2010) tankar om att författare innan bearbetning av intervjuer bör tänka igenom hur de 

skall bearbeta sina studier. Det kan annars leda till att resultaten redovisas utifrån 

individ för individ och fråga för fråga. En annan sak som vi tog i beaktning utifrån 

arbetet med att analysera intervjumaterialet är det som Denscombe (2009) framhåller att 

resultatet kan komma att påverkas av våra egna åsikter och värderingar. Därför arbetade 

vi med att göra minimalt med tolkningar och transkriberat ordagrant för att minska 

risken med att lägga in våra värderingar. Därefter gick vi tillsammans igenom 

intervjuerna och diskuterade fram vad som var relevant i relation till vår forskningsfråga 

utifrån intervjusvaren. Vi beslutade att presentera materialet utifrån olika kategorier. 

Sedan arbetade vi med att gå igenom varje intervjufråga för sig och sammanställa 

resultateten från alla intervjuer in i olika kategoriseringar. Vi använde oss av 

olikfärgade överstrykningspennor för att stryka över det som tillhörde de olika 

kategorierna och för att kunna se likheter och skillnader i förskollärarnas svar. Vi 

antecknade de delar som på något sätt berörde våra kategorier och valde på en del 

ställen att citera respondenternas svar ordagrant. På så vis kunde vi stärka det resultat 

som vi kommit fram till. Till sist när vi skulle analysera vår empiri relaterade vi det till 

den tidigare forskning, centrala begrepp och teorianknytning som vi tagit fram. 

Slutligen vävde vi samman det med våra egna tankar och reflektioner till en diskussion. 

 

7.7 Studiens kvalitet  

I vårt kvalitativa metodval för datainsamling har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer i grupper, det vill säga två förskollärare i varje grupp om tre grupper, totalt 

sex förskollärare. Det menar Denscombe (2009) utmärker ett småskaligt 

undersökningsprojekt, eftersom antalet intervjudeltagare är få. För att studier som utförs 

på ett mindre antal enheter och med kvalitativ data ska innefattas av generaliserbarhet 
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fordras att det går att bedöma att informationen är överförbar till andra fall, det vill säga 

att data som framkommit utifrån ett specifikt studerat fall går att praktisera på likvärdiga 

fall. Empirin vi fått fram i vår studie har inte en generaliserbarhet som kommer att gälla 

för alla förskolor i hela landet, då det endast deltar ett fåtal förskollärare i vår 

undersökning, vilket påverkar generaliserbarheten. Genom mötet, ansikte mot ansikte 

med förskollärarna som experter i sin yrkesprofession i grupper, har vi precis som 

Denscombe (2009) menar skapat möjligheter till att validera data. Det innebär att vi 

studenter har möjlighet att observera i mötet med förskollärarna, ansikte mot ansikte, 

om vi får tillförlitlig information. Innan vi genomförde intervjuerna för vår studie, 

gjorde vi en pilotstudie med en förskollärare som har bidragit till att vi kunde göra 

åtgärder innan vi påbörjat vår egentliga datainsamling. Denscombe (2009) hävdar att en 

metod eller en strategi alltid bör testas, då det ger forskarna en möjlighet till att undvika 

saker som skulle kunna skapa allvarliga problem för forskningen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

För att en undersökning ska vara trovärdighet måste undersökarens data vara exakta. 

Det kan vara svårt i en kvalitativ undersökning. Däremot finns strategier som kan 

förvissa undersökarens läsare om en potentiell sannolikhet av data som den absolut 

exakta, emellertid finns inga garantier för det. Läsaren får istället försäkran om att 

kvalitativa undersökningsdata har framställts och granskats utifrån ett vedertaget bruk 

(Denscombe 2009). För att verifiera er läsare om trovärdighet av data i vår studie, 

frågade vi respondenterna innan vi avslutade om de kunde tänka sig att läsa den 

transkriberade intervjutexten av vår intervju, för att styrka trovärdigheten av data i 

denna kvalitativa studie. Detta handlingssätt kallar Denscombe (2009) för 

respondentvalidering, där forskaren återgår med data och sina fynd till de deltagare som 

varit med i studien just för att verifiera fyndets validitet. Detta styrker den faktiska 

träffsäkerheten av fynd och data. Utifrån intervjudeltagarnas åsikter, synpunkter och 

erfarenheter kan undersökarens insikter också styrkas och förbättras (Denscombe 2009).  

 

7.8 Etiska överväganden 

Något som vi tagit i beaktning i vår studie är Hermeréns (2011) tankar om att forskare 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning måste ta hänsyn till Vetenskapsrådet 

fyra forskningsetiska principer. Dessa principer är följande: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

uppnår vi genom vårt missivbrev (se bilaga A), samt genom att vi innan intervjun 

återberättar för våra respondenter att deltar frivilligt och när som helst rätt att avböja sin 

medverkan. Vi berättade även för respondenterna att efter att studien är genomför så har 

de rätt att ta del utav studien. Samtyckeskravet har vi uppnått genom att vi fått ert 

samtycke godkänt med respondenternas underskrift. Vi har behandlat respondenternas 

svar konfidentiellt vilket innebär att det inte ska gå att ta reda på vem som har sagt vad. 

Därför har vi använt oss av fiktiva namn på förskollärarna i vår studie, i huvudsak för 

att inte synliggöra vem förskollärarna kan vara, men också för att kunna citerar och 

refererar i processen på ett tydligt sätt för läsaren. Utifrån nyttjandekravet har vi 

informerat respondenterna om att vi inte får eller kommer att använda materialet till 
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kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. På så vis har vi övervägt de etiska 

principerna och upplyst respondenterna om deras förutsättningar. 

Något som vi är medvetna om att vi behövde ta i beaktning var att förskollärarna 

intervjuades i grupp, vilket kan innebära att olika personer tar olika stort utrymme eller 

vågade yttra sig mer/mindre än en annan medverkande förskollärare under själva 

intervjun. Vi är även införstådda med att det kan vara av betydelse att förskollärarna 

arbetar i samma arbetslag, då de kan utgå ifrån hur de arbetar tillsammans i sitt 

arbetslag. Johansson och Svedner (2010) framhåller svårigheter med att intervjua, vilket 

kan innebära att den intervjuade inte ger tillräckligt med uttömmande svar och att de 

verkligen avspeglar respondentens verkliga avspeglingar, erfarenheter eller värderingar. 

Denscombe (2009) påpekar att vi som forskare bör tänka på att en kvalitativ studie 

innebär att respondenten ska utlämna personliga ställningstaganden som kan vara 

känsligt, vilket kräver att personen i fråga känner förtroende och tillit. Johansson och 

Svedner (2010) hävdar att vid själva intervjun bör forskarna använda sig av tystnad som 

frågemetod eller ställa utvecklande frågor för att ge respondenten möjlighet att gå vidare 

i sina tankebanor. Det är även betydelsefullt för att få till en diskussion emellan 

respondenterna. Författarna ger som förslag att forskarna kan fråga frågan: - Kan du ge 

ett exempel? Denscombe (2009) hävdar att respondenternas uppfattning av oss som 

intervjuare gör att deras syn på oss kan ha påverkat vilka svar vi fick. Därför valde vi att 

göra samtliga intervjuer tillsammans för att respondenterna skulle ges samma möjlighet 

till tanke om oss då det exempelvis skiljer sig åldersmässigt mellan oss båda. Åldern är 

en aspekt, enligt Denscombe (2009) som utmärker hur villiga respondenterna är att ge 

oss information och sanningsenlighet. Följaktligen kan våran data påverkats av 

respondenternas syn på vår personliga identitet, vilket gör att vi behövt förhålla oss 

professionellt. 
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8 Resultat och analys 
 

I det här kapitlet redovisas en del av den insamlade empirin. Först beskrivs en kort 

inledning av respondenterna med en allmän information utifrån en översikt. Resultatet 

är uppdelat i kategorier utifrån intervjufrågor med underkategorier för att lättare 

synliggöra förskollärarnas uppfattningar. Tanken med att använda grupper vid 

intervjutillfällena var också att förskollärarna skulle få möjlighet att diskutera och 

reflektera tillsammans utifrån de olika intervjufrågorna, vilket också framkommer i 

resultatet. Därefter redovisas socialkonstruktionismens tankar under rubriken: Hur 

förskollärare konstruerar kunskaps. Här beskrivs förskollärarnas uppfattningar hur 

konstruktioner påverkas, som vi menar har betydelse för hur förskollärarna konstruerar 

kunskap kring vår problemformulering. Sedan presenteras deras uppfattningar och 

erfarenheter utifrån de rubrikerna som har genomsyrat vår studie: Tillgänglighet i 

förskolans verksamhet, Barn i behov av särskilt stöd, samt Inkluderande 

förskoleverksamhet. Resultatet stärks av citat från förskollärarna och relevanta 

kopplingar till vår teorianknytning, tidigare forskning, samt centrala begrepp för att 

stärka resultatet genom en analys. Avslutningsvis sammanfattas varje kategori med ett 

kort sammandrag med avsikt att knyta ihop förskollärarnas tankar. 

 

8.1 Hur förskollärare konstruerar kunskap 

Eftersom studien bygger på gruppintervjuer med öppna frågeställningar i 

intervjufrågorna kan de bidra till vidgade och fördjupade samtal. Studiens syfte och 

frågeställningar fokuserar på hur förskollärarna i sina samtalsprocesser förklarar och 

problematiserar barn i behov av särskilt stöd för att skapa en tillgänglig och 

inkluderande verksamhet. Det överensstämmer med socialkonstruktionismens 

perspektiv (Elfströms m.fl. 2014). Vi uppfattar att förskollärarna som arbetar 

tillsammans på avdelningar konstruerar och omkonstruera kunskap av begrepp. Det blir 

tydligt i vår intervjufråga om inkludering där de tillsammans reflekterar över betydelsen 

av begreppet. Ett exempel är när Lova och Anna diskuterar om specifika barn med olika 

behov i sin egen verksamhet. 

 

Anna: ”Man kan inte tycka att alla ska göra precis samma sak, precis vid samma 

tillfälle…eller asså alla klarar ju inte dä… en del orkar ju inte dä….asså det är ju så 

olika. Att inte dä är nått negativt alls… men att då måste man ju ha som passar till, till 

dom alla.” 

Lova:  …”och att man vet varför man gör på ett sätt då…” 

Anna:  ..”Precis”. 

Lova: …för det är väl det som är det viktiga!  

Anna: …Mmmmm… 

 

Elfström m.fl. (2014) poängterar att inom perspektivet är uppfattningen att samtliga 

individer bär på egna unika erfarenheter. Det har inverkan på hur individen förstår det 

de själva gör, det vill säga både själv och ihop med andra, men också i relation till 

varandra i det specifika sammanhanget. I synsättet kan nya och överraskande händelser 
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eller problem uppfattas som en styrka i lärandet. När en person kommer fram till en 

förklaring av ett fenomen i exempelvis ett samtal möjliggör det för nya händelser, 

förståelser och begrepp. Utifrån dessa händelser eller/och förståelser, som uppkommit  i 

lärprocessen  upprepas begreppens eller uppfattningarnas betydelse. Det bidrar till 

förståelse, vilket delas i det gemensamma sammanhanget (Elfström m.fl.2014). 

 

8.2 Tillgänglighet i förskolans verksamhet 

 

8.2.1 Kännedom kring uppdateringen av diskrimineringslagen  

Mia och Maggan berättar att de svagt kommer ihåg att deras specialpedagog nämnt 

något om området, men är osäkra på om det verkligen var det. Därför anser de sig 

ovetande. Lova menar att hon hört talas om det, men inte funderat på det. Anna, Lilly 

och Mia har inte alls varit i kontakt med begreppet förut. Maggan och Mia berättar att 

de aldrig tidigare har läst om diskrimineringslagen. Mia säger att hon inte ens vet om att 

hon har läst om den i sin utbildning. Hon nämner även att när hon utbildade sig så 

utgick de ifrån den gamla läroplanen inte själva lagtexterna, vilket hon tillägger inte 

heller har legat i hennes intresse. Ändå anser hon att allting självklart ska uppdateras. 

Mia säger: 

 

”För samhället förändras ju och synen på människor ändras. För många många år sen fick ju 

inte de som hade funktionshinder vistas bland vanliga människor. Idag är de ju inkluderade i 

samhället och mycket är ju handikappanpassat […]”. 

 

Mias tankar går att relatera till FN-konventionen (2006) ankar om att en likvärdig 

utbildning är en demokratisk rättighet. 

 

8.2.2 Tillgänglighetsbegreppet   

Samtliga förskollärare använder inte sig av begreppet tillgänglighet i sin praktik, men 

däremot försöker de på olika sätt arbeta utifrån vad det innebär i förskolans verksamhet. 

På intervjufrågan: Pratar ni om begreppet i er verksamhet? Är det ett levande begrepp 

som ni använder för att organisera tillgängligheten i era lärmiljöer på förskolan? 

uttrycker Lova: ”Det tycker jag väl inte att vi kan säga att det är. Vi pratar inte om det 

på det sättet.” Anna fyller i: ”Tillgänglighetsbegreppet har vi nog inte diskuterat på det 

sättet Lova uttrycker vidare: ”Näeee, men det är klart… visst tillgängligheten i 

lärmiljöerna.. det… så är det ju faktiskt … däe gör vi ju hela tiden med dom barnen vi 

har...jaa.. hur det behöver va…”. Alla benämner inkludering på något sätt utifrån att de 

anser att barnen i behov av särskilt stöd ska bli delaktiga i verksamheten. Lova berättar 

att de har en avdelning på hennes förskola som görs om för att blir mer tillgänglig för 

alla och mer handikappanpassad. Däremot ifrågasätter hon om det kommer fler barn 

som har speciella behov, som också ska gå på den avdelningen. Lova hävdar att det inte 

blir inkluderande för barnen. I Lutz (2009, 2013) påvisas att olika särskiljande lösningar 

ökar för barn i behov av särskilt stöd. Enligt Goffmans studier i Lutz (2013) noteras att 

barn och elever som tas bort eller avskiljs från sina ordinarie grupper till någon form av 

speciella grupper, genererar stigmatisering och stämplingseffekter. Det kan i 

förlängningen påverka barnets eller elevens självbild, när de utpekas som avvikande 
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(Lutz 2013). Anna tror att det finns en tanke bakom att de gör en anpassad avdelning, 

eftersom kommunen är skyldig att ha en plats som har tillgänglighet någonstans. 

Därefter relaterar hon till likabehandlingsplanen och säger följande: 

”Likabehandlingsplanen att alla ska behandlas lika och ska ha samma chanser och 

möjligheter […]”. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) uttrycker att 

verksamhetsansvarig är enligt lagen skyldig att tillämpa skäliga insatser för att göra 

verksamheten tillgänglig för barn med en funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet 

är när ett barn missgynnas genom att verksamheten inte låter barnet delta i en likvärdig 

situation som övriga barn utan funktionsnedsättning. Vad gäller förskolans miljö 

nämner Maria även utifrån tillgänglighet att de brukar gå ut med hela barngruppen. 

 Hon anser att de behöver bli bättre på att dela upp barnen för att kunna se alla barn 

genom att använda inomhus miljön också. Marias tankar går att relatera till 

Hammarbergs (2015) ide om ett relationellt perspektiv som i detta fall innebär att rikta 

fokus mot att anpassa samtliga områden, sociala, pedagogiska och den fysiska miljön, 

för att kunna göra samtliga barn så delaktiga som möjligt i lärandet. 

 

Maria nämner att som pedagog är det betydelsefullt, för barn i behov av extra, att skapa 

material och miljöer för mötesplatser så att barnen inte enbart tycker att de övar och 

övar på någonting utan att det mer kommer naturligt för dem. Maria och Lilly anser att 

beroende på hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd och tillgängligheten ser ut, 

beror på vad arbetslaget vill med sin verksamhet och om alla pedagoger är lika insatta 

eller nyfikna. Maria tillägger sedan att det aldrig går att begära. Lilly säger att 

kompetensen är en betydande faktor.  

 

8.2.3 Organisera för tillgängligheten  

Maria och Lilly berättar att de arbetar med att kommunicera sinsemellan i arbetslaget 

och att de på samlingarna försöker att utmana barnen för att sedan reflektera över det i 

arbetslaget. Däremot säger Maria följande: ”Men det är ju mycket att vi har ordnat, vi 

vet ju vad C och D och kanske G och B behöver, å att man ordnar mindre grupper då för 

vi skulle ju aldrig utsätta dom för nått de inte klarar av utan istället […]”. Maria säger 

även att man som pedagog inte ska vara rädd för att låta dem delta, vilket hon uppfattar 

att en del pedagogerna kan ha sådana uppfattningar. Hon menar att barnen har förståelse 

för varandra och att det är de vuxna som kan vara rädda för det. Hon berättar: ”Vi har ju 

ett barn med epilepsi, då säger kompisarna jag håller din hand nu när du skakar. Så asså 

man skulle ju aldrig ta bort ett barn alltså, vi får inte vara rädda för att låta dem delta 

[…]”. De menar att barnen vet om de barnen som har svårt för vissa saker till exempel 

barnet som skakar, men att det inte är något konstigt för dem. De menar att barnen har 

lär dem att de faktiskt måste lita på barnens förmågor. Det är precis som Lutz (2013) 

hävdar genom påvisade forskningsresultat att det kan ge god framgång för ett barns 

utveckling och lärande om barn med funktionsnedsättning integreras i ordinarie 

verksamheter och inte specifikt framtagna avdelningar eller förskolor för barn i behov 

av särskilt stöd. Mia och Maggan som har berättat att de för tillfället inte har några barn 

i behov av stöd säger Maggan att när de får barn i behov av särskilt stöd så får de fixa 

det då: 
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”vi har ju inte den problematiken hos oss att vi har ett barn i rullstol eller så, så vi 

behöver ju inte tänka, vi har en bänk som man får kliva över för att man inte ska gå in 

med skorna t.ex. […]. Men just där barnen leker så som det är nu är det ju tillgängligt för 

alla det de ska röra och det de ska leka med. De får ju komma in här och de når ju allt det 

är ju inget högt uppe på hyllorna […]”.   

 

Anna och Lova använder sig av bilder och tecken för att skapa tillgänglighet. Anna 

berättar att de använder dagsschema för de barnen som behöver lite struktur över hur 

dagen ser ut. Lova menar att för henne är arbetet med tecken det som blir mest tydligt 

för dem, vad gäller tillgänglighet. Hon betonar att i matsituationerna blir det särskilt 

synligt, när barn och pedagoger tillsammans använder tecken, vilket de använder till 

hela gruppen. Det stämmer överens med Lutz (2013) tankar om att se mångfalden av 

barn och därmed skapa goda villkor för den generella pedagogiken för att motverka 

exkludering av barn vilket det hade gjort till enskilda barn med det egentliga behovet. 

Majoriteten av förskollärarna talar om anpassningar och ändringar av den befintliga 

barngruppen, genom att göra mindre grupper av den så att det anpassas till varje enskilt 

barns behov. 

 

8.2.4 Sammanfattning av resultat 

Samtliga förskollärare har ingen eller liten vetskap om uppdateringen av 

diskrimineringslagen, vad som berör tillgänglighet i förskolan. Någon form av 

inkludering i verksamheten nämner alla förskollärarna. Ingen av dem använde sig av 

själva begreppet, men de hävdar att de tänker på det genom att exempelvis anpassa 

förskolans miljö. Två av förskollärarna berättar att de aldrig läst diskrimineringslagen. 

Den ena tillägger att hon heller inte läst något om det under sin utbildning. Samtliga 

förskollärare uppfattar det positivt att diskrimineringslagen uppdaterats vad gäller 

tillgängligheten. Ingen av förskollärarna använder begreppet tillgänglighet i sin vardag 

genom att benämna det, men menar ändå att de gör tillämpningar som begreppet 

innefattar, exempelvis anpassningar i förskolans miljö. Alla förskollärare berör någon 

form av inkludering för att barn i behov av särskilt stöd ska bli delaktiga i 

verksamheten. En förskollärare talar om att pedagogerna inte ska vara rädda för att låta 

alla barn vara delaktiga, om barnet exempelvis har en funktionsnedsättning, eftersom 

barnen har förståelse för varandra, vilket förskollärarens uppfattning är att pedagoger 

ibland kan vara rädda för. Förskollärarna relaterar olika till vad tillgänglighet. Två av 

dem ger exempel på dagsschema, tecken, bilder och en lugn plats. Två andra 

förskollärare pratar om mindre grupper, sprida ut sig och dela upp sig. När hela 

barngruppen går ut kan istället en mindre grupp stanna inne och utnyttja inomhusmiljön. 

Tillgänglighet för de två andra förskollärarna innebär exempelvis att materialet ska vara 

i barnens höjd och att de kan tillgå det själva. 

 

8.3 Barn i behov av särskilt stöd 

 

8.3.1 Syn och definition på barn i behov av särskilt stöd  

Lova, Mia, Anna och Maggan anser att det är svårt att klargöra vad ett barn i behov av 

särskilt stöd är och hävdar att det kan se olika ut. Lova förklarar att det är svårt att 
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sortera in barnen i olika fack. Samtliga av förskollärarna uppfattar att barn i behov av 

särskilt stöd behöver lite extra i olika situationer. Anna menar att barnen behöver ett 

anpassat arbetssätt utifrån barnets behov och förutsättningar. Lilly anser att ett barn i 

behov av särskilt stöd kan vara ett barn som har fått en diagnos eller har någon sorts 

svårighet. Hon säger följande:  

 

”Ett barn i behov av särskilt stöd för mig kan ju va ett barn som har fått en diagnos eller ett 

barn som har någon sorts svårighet det kan vara uttal det kan vara socialkompetens, a det är 

väl ett barn med särskilt stöd för mig men det är olika grader av särskilt stöd. Vissa behöver 

en resurs medan andra inte behöver resurs, mycket klarar ju vi arbeta med i arbetslaget på 

plats medan vissa grejer får vi ta hjälp utav specialpedagog”. 

 

 De anser att en del barn kan behöva resurs medans andra inte behöver. Därmed menar 

de att en del behov klarar de själva att hantera i arbetslaget och med vissa saker får de 

hjälp av specialpedagog. Maria påvisar att ibland när de får material av 

specialpedagogen kan de arbeta med det materialet i mindre grupper för att inget barn 

ska behöva känna sig utpekat istället för att ett barn själv ska behöva träffa 

specialpedagogen. Marias arbetssätt stämmer överens med Lutz (2013) tankar om att 

verksamhetens arbetssätt görs till en generell resurs som alla barn får tillgång till. Det 

ses som en form av anpassning där vissa barn aldrig kommer att behöva ett specifikt 

stöd. Materialet som används blir en tillgång för alla barn där alla kan utnyttja det och 

de barn som behöver det möjliggörs att utnyttja dessa mer frekventa utan att det sker ett 

utpekande (Lutz 2013). Sandberg m.fl. (2010) hävdar att utifrån kategorin 

organisationsperspektivet kan personalen behöva extra stöd från exempelvis en 

specialpedagog. Maria hävdar att de kan ta hjälp av olika stödmaterial för att synliggöra 

om barn exempelvis har svårt för ordningstal. Lova anser att ett barn i behov av särskilt 

stöd är ett barn som behöver lite extra i olika situationer. Det kan vara så att barnet 

fungerar i vissa situationer men inte i andra och då kan de behöva lite extra stöd. Anna 

berättar: 

 

”Det är ett barn som behöver ett anpassat arbetssätt utifrån barnets behov och 

förutsättningar. T.ex. hur förhållningssättet är, praktiska saker personal, gruppstorlek 

…asså det är att man får anpassa… asså det gör man ju faktiskt med alla barn, det är 

svårt det här vad… men sen så tänker jag, att man ändå får ha ett lite specifikt 

arbetssätt”. 

 

Annas tankar styrks av Björck-Åkesson (2014) som anser att de insatser som görs på 

generell nivå är oftast inte tillräckliga för att barn i behov av särskilt stöd ska kunna 

uppnå sin maximala utvecklingsnivå. 

 

Maria och Lilly anser att mycket av arbetet med barn i behov av särskilt stöd hänger på 

arbetslaget över huruvida pedagogerna är lyhörda/nyfikna eller har en vilja av att ändra 

och planera förskolans miljö för att utveckla och träna/öva med barnet. Förskollärarnas 

synsätt påvisar ett relationellt perspektiv, där deras åsikter stämmer även överens med 

att barnets svårigheter inte enbart beror på barnets beteende. Det kan förstås utifrån att 

miljön som barnet befinner sig i kan skapa svårigheterna, precis som Palla (2009) anser. 
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Mia anser att det kan vara lite olika och Maggan säger att det är ett stort område. Mia 

menar att det kan vara när ett barn är i behov av stöd av en vuxen vid sin sida. Hon 

tillägger att det även kan vara fysiska hinder. De berättar att det kan vara ett barn som 

inte klarar att vara i en viss barngrupp medan de kan fungera i en mindre. Mia säger:  

 

”Då går det ju åt ett särskilt stöd om man inte kan tillgodose det, då måste man ju ha en 

resurs vid barnets sida. Men det är väl när omgivningen runt omkring inte är anpassbar för 

just det barnet”.  

 

Diskrimineringslagens uppdatering uttrycker att omgivningen och förskolans miljö ska 

utformas och vara tillgänglig utefter samtliga barns behov och förutsättningar (SFS 

2008:567). Här påvisas ett kompensatoriskt synsätt då problemet anses ligga hos barnet. 

Mia ger sedan ett exempel på att ett barn i behov av särskilt stöd, som kan var ett barn 

som inte klarar så mycket intryck och som heller inte reder ut att vara i en barngrupp 

med 23 barn. Då kan det barnet behöva ett särskilt stöd i form av en resurs som kan gå 

undan med barnet och eventuellt några till så det blir lugnt för barnet. Maria berättar om 

att de arbetar i mindre grupper för att kunna förstärka och ta tillvara på det vardagliga. 

Dessa tankar utgår ifrån Sandbergs m.fl. (2010) studie utifrån organisationsperspektivet 

- resurs då hon anser att vissa barn som inte kan delta i stora barngrupper. Mia nämner 

även att hon anser att de inte enbart är varaktiga behov i from av diagnoser utan att de 

även kan vara tillfälliga. Det kan vara så att de arbetar med något visst i en termin och 

att det då gynnar alla barnen vid mer träning. Hennes tankar beskriver ett synsätt utifrån 

Sandberg m.fl. (2010) studie att barnperspektiv- alla barn är i behov av stöd då 

samtliga barn någon gång kan vara i behov av särskilt stöd. I denna kategori syftas det 

inte på någon förutbestämd grupp med barn utan man ser istället att barns behov av stöd 

kan vara tillfälliga eller långsiktiga. 

 

8.3.2 Sammanfattning av resultat 

Samtliga förskollärare anser att det kan se olika ut vad ett barn i behov av särskilt stöd 

innebär och att det därför är svårt att definiera. Förskollärarnas uppfattningar är att barn 

i behov av särskilt stöd exempelvis kan vara ett barn med fysiskt handikapp eller 

diagnoser. Det kan också handla om att ett barn i behov av särskilt stöd behöver mer 

stöd än andra barn i olika situationer. Förskollärarna nämner att det inte är enbart 

varaktiga stöd som barnen kan behöva utan att de även finns behov av tillfälliga stöd.   

Förskollärarna har lite olika uppfattningar om ifall barnen behöver resurser, ibland kan 

arbetslaget klara av det själva. Några menar att de kan få material av specialpedagogen 

som de arbetar med i mindre grupper. De samt andra förskollärare hävdar att ett barn i 

behov av särskilt stöd kan behöva en resurs, i form av en person, för att klara av att 

kunna delta i en barngrupp med ett visst antal barn. Några av förskollärarna anser att 

resursen kan gå iväg med barnet och eventuellt tillsammans med andra barn för att 

barnet ska få det lugnt. De nämner att de använder sig av olika stödmaterial för att 

synliggöra barns svårigheter. Förskollärarna pratar om barngruppen och hur den 

anpassas utefter barnens behov. Några av dem talar om att de arbetar med mindre 

barngrupper för att skapa goda förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd. 
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8.4 Inkluderande förskoleverksamhet 

 

8.4.1 Syn på inkludering 

På frågan om förskollärarnas uppfattningar kring en inkluderande förskoleverksamhet, 

framkommer att alla förskollärarna anser det positivt med att förskolan ska vara 

inkluderande, oavsett barns funktionsförmåga. Mia uttrycker: ”Det spelar ingen roll om 

du är funktionshindrad eller...” och Maggan fyller i: ”.. eller har typ ADHD eller nått, 

utan man får liksom hjälpas till i situationen”. Maria säger: ”allihopa ska vara 

inkluderade alla i den stora barngruppen eller lilla. Lutz (2013) uttrycker att inkludering 

utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv handlar om att se mångfalden av barn samt att 

kunna skapa goda förutsättningar för den generella pedagogiken för att inte barn ska bli 

exkluderade. Anna uttrycker också att: ”alla är lika mycket värda”... Palla (2009) menar 

i en förskola för alla är alla en del av gemenskapen, alla har lika värde. 

I samband med att förskollärarna förklarar att alla barn ska vara inkluderade, så 

uttrycker Mia, Maggan, Anna, Lova att det inte alltid går att inkludera alla barn. Lova 

hävdar att det inte alltid är positivt med inkludering utan det handlar om barnets 

enskilda behov och de olika situationerna som barnets befinner sig i. Mia menar att: ”Så 

långt det går i alla fall..” Mia nämner i detta sammanhang att det finns en speciell 

förskola med en särskild avdelning för fyra fem multihandikappade barn. Även Lova 

talar om förskolan med en särskild avdelning i sin diskussion med Anna och menar att 

det kan vara mycket bättre när barnen har samma svårigheter. Maggan tillägger i sin 

diskussion med Mia att: ”..i vissa fall går det ju inte utan då måste man faktiskt ta bort 

barn”. Hon förtydligar genom att säga: ”det är ju bra det att det barnet får den hjälp de 

behöver få”. Förskollärarnas uppfattning stämmer med Nilholms (2005) 

kompensatoriska perspektiv, där svårigheten placeras hos individen. Karlsudd (2011) 

menar också att segregation är ett tecken för det kompensatoriska perspektivet. Likaså 

här går att förstå, utifrån vad Lutz (2013) funnit i forskningsresultat, att integrering av 

barn med funktionsnedsättningar kan ge positiva effekter på barns utveckling och 

lärande om de ingår i ordinarie grupper. 

 

Maria och Lilly diskuterar om att göra barnen inkluderade utifrån olika nivåer och 

mognad. Lilly menar att: ”Alla är med men på olika nivåer det finns ju dom som inte 

kan vara med på samma nivå som en annan treåring kanske, så då hjälper man ju till att 

förenkla för de barnen så att alla kan vara med.. å att alla kan delta…” Lutz (2013) 

beskriver att genom att ge lagom pedagogiska utmaningar kan generera att barnets 

kunnande växer, vilket i sin tur kan främja den proximala utvecklingszonen. Det handlar 

om att när barnet möter en pedagogisk miljö, vilken är anpassad till barnets 

förkunskaper, skapas möjligheter för barnet att själv eller tillsammans med andra barn 

och/eller vuxna utveckla sina kunskaper så att de utvidgas. Maria tillägger i samtalet 

med att säga: …”att alla är delaktiga och utefter deras mognad […], vi skulle ju aldrig 

sätta ut nån utan alla är ju med. ”Förskollärarnas synsätt går att förstå utifrån vad Palla 

(2009) beskriver, i ett relationellt perspektiv ser pedagogerna barnet i svårigheter. Maria 

menar vidare ”[…] vi ger ju stöd och redskap liksom för att det ska bli så bra som 

möjligt. Det är ju vårt mål eller så,…”. Vidare uttrycker Maria: ...och mycket mindre 
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grupper arbetar vi ju, så att alla blir…” Lilly fyller i: … alla blir sedda och hörda.” 

 Palla (2011) menar att i det relationella perspektivet samspelar specialpedagogiken med 

övriga pedagogiska verksamheten. Palla (2009) betonar att det relationella perspektivet 

bygger på en pedagogisk idé som möjliggör för inkludering. 

 

8.4.2 Definitionen av integrering och inkludering  

Förskollärarnas uppfattningar skiljer sig åt beträffande när barn är inkluderade och när 

barn är integrerade. Mia beskriver sina erfarenheter med arbetet  med nyanlända barn 

när de ska integreras och inkluderas. Hon berättar att de nyanlända barnen är 

inkluderade på förskolan eftersom de går där, men att de inte är integrerade men ska bli, 

vilket Mia anser är skillnaden mellan dessa begrepp. Maggan instämmer med Mias 

uppfattningar. Linda berättar att inkluderande: ”[…] är för mig lite mildare… […] lite 

mer öppen form…[…]… där man har lite mer spelrum i det”. Om integrera uttrycker 

Lova: ”är så pang på liksom, svart på vitt. Jag tror aldrig barn kan vara helt integrerat”. 

Anna menar att hon inte har tänkt på vad integrera och inkludera vad det innebär, eller 

att de betyder olika eller är någon skillnad på dem. Lova diskuterar med Anna och 

förklarar hur hon tänker kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Hon menar 

att när hon har en liten samling med bara några få barn och ett barn fungerar bra i den 

gruppen, då är barnet inkluderat i den gruppen. Men samtidigt anser hon att barnet är 

exkluderat från den stora gruppen som har en samling i rummet bredvid, på grund av att 

barnet inte klarar av att vara i en stor grupp. Exkluderingen ser Lova inte som något 

negativt, hon anser att det inte går att inkludera alla barn alltid, då det inte blir bra. Lova 

benämner det som en positiv exkludering i sammanhanget.  Hon förtydligar genom att 

säga: ”Jag menar vi delar ju upp våra barn i mindre grupper för att det ska bli så bra som 

möjligt för barnen, och då blir man ju exkluderad från den stora gruppen eller från den 

andra gruppen”. Anna  instämmer i vad Lova menar och anser också att det är invecklat. 

Anna och Lova diskuterar vidare kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

Lova menar att det exemplet som hon beskrev med exkluderande kan uppfattas som: 

 

”att det är ett negativt laddat ord… att man är utanför på nått sätt liksom… utanförskap.. 

här får jag inte vara med, men så är det ju inte om man ser det så.”  “Man är ju med i en 

annan grupp och man gör det för att barnen ska må så bra som möjligt… att man ser 

liksom hur man ska dela upp dem för att det ska bli så bra som möjligt”. 

 

Tufvesson (2015) menar att den sociala miljön handlar om de sociala förutsättningarna, 

vilket har betydelse för hur arbetet tillämpas utifrån socialt deltagande och allas lika 

värde. 

 

Lilly uttrycker att hon inte kan skilja på begreppen integrera och inkludera, hon menar 

att de betyder samma sak för henne. Maria anser att det är svårt när ett barn är 

inkluderad och när ett barn är integrerad. Hon hävdar att ett barn är inkluderat när barnet 

är med och kanske att integrerat handlar om när ett barn varit med lite längre. Maria 

tänker på ett specifikt barn och uttrycker att han är inkluderad. Vidare utvecklar Lilly 

diskussionen genom att säga: ”men kanske inte integrerad”. Maria menar att de vill att 

alla barn ska vara inkluderade, och då berättar Lilly: “Att ibland kanske ett specifikt 
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barn inte kan vara integrerat för att…”. Maria fortsätter: ”På grund av ett handikapp 

eller en funktionsnedsättning”. Lutz (2013) beskriver att integrering innebär individens 

anpassning till de rådande förhållanden som redan finns där, det vill säga att individen 

står utanför och ska anpassas in i de förhållandena är gällande. Beträffande inkludering 

är det verksamhetens miljö som ska anpassas till barns olikheter, vilket inbegriper både 

de fysiska-, sociala- och kunskapsmässiga miljöaspekter (Lutz 2013). Enligt Arnér 

(2009) bygger inkluderingsbegreppet inom specialpedagogiska området på ett 

relationellt perspektiv, där det är i möten och i samspel mellan individ och miljö som 

svårigheter blir synliga. 

 

8.4.3 Sammanfattning av resultat 

Samtliga förskollärare uttrycker att det är positivt med inkludering, att alla barn ska vara 

med i förskoleverksamheten, oavsett funktionsförmåga. Samtidigt anser en del 

förskollärare att det inte alltid går att inkludera alla barn. Några förskollärare berättar att 

det finns en förskola med en specialanpassad avdelning i kommunen. Någon  

förskollärare uttrycker att det inte alltid är möjligt att göra alla barn delaktiga och menar 

att barnet måste tas bort. En annan förskollärare menar att ibland passar det inte, på 

grund av att de anser att barnen mår bättre av att ingå i mindre grupper av barn. Barnen 

är då inkluderade i den lilla gruppen, men samtidigt exkluderad från den stora. 

Förskolläraren talar om det som en positiv exkludering, även om deras grundtanke är en 

inkluderande verksamhet. När det kommer till frågan när är ett barn integrerat och när 

är ett barn inkluderat, säger några förskollärare att de har svårt för begreppen integrera 

och inkludera. Några av dem nämner att de inte ser någon skillnad på begreppen. Någon 

av förskollärarna kommenterar inte alls. 
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9 Diskussion 
I detta kapitel följer en diskussion som behandlar undersökningen för metod och 

diskussion i relation till tidigare forskning, centrala begrepp och teorianknytning. 

Kapitlet inleds med en diskussion av metoddelen. Därefter kommer en diskussion av 

resultat och analys som påvisats i studien. Utifrån resultatet och analysen kommer vi i 

även diskutera relevanta tankar grundat på studiens syfte, teoribakgrund utifrån ny 

uppkomna tankar. Avslutningsvis presenterar vi förslag på fortsatt forskning och egna 

reflektioner.  

 

9.1 Metoddiskussion 

Syftet med vår studie har varit att belysa förskollärares uppfattningar kring inkludering 

av barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet utifrån tillgänglighetsaspekten, 

vilket ligger till grund för fenomenografi, som är en kvalitativ forskningsansats. Vårt 

syfte är att få både en fördjupad kunskap kring förskollärares individuella men även 

gemensamma erfarenheter och upplevelser. Förskollärarna har i intervjuerna fått 

möjligheter att redogöra med egna ord sina uppfattningar om fenomen som är relaterade 

till barn i behov av särskilt stöd, inkludering, tillgänglighet, vilket vi sedan använt oss 

av i vår studie som kategorier. Kihlström (2007) menar att syftet med fenomenografisk 

forskning handlar om att förstå hur individer uppfattar olika fenomen av sin omvärld, 

liksom att kategorisera dem. Vårt val av datainsamlingsmetod blev därav kvalitativa 

grupperintervjuer för att samla in empiriskt material, med sex förskollärare i tre 

intervjugrupper. De medverkande förskollärarna tjänstgör på förskolor i samma 

kommun och arbetade med barn i olika åldersgrupper. Det gjorde att vi kunde få inblick 

i hur förskollärarna arbetade med barn i olika åldrar. Vi anser att vår studie kunnat bli 

mer omfattande och generaliserbar om vi haft en större undersökningsgrupp 

(Denscombe 2009). Utifrån våra tre gruppintervjuer har vi fått möjlighet att ta del av 

många olika synsätt och uppfattningar. Innan intervjuerna påbörjades bad vi 

förskollärarna berätta om sin ålder och utbildningsår. Det bidrog till att vi såg att 

utbildningen förändrats över tid och utifrån samhällsutveckling, då de relaterar vad de 

lärt sig eller inte lärt sig i sin utbildning. Däremot tror vi att det inte är av betydelse när 

förskollärarna utbildade sig. Vi anser att det snarare handlar om den egna viljan och ett 

engagemang av att uppdatera sina kunskaper genom exempelvis ta del av ny forskning 

som berör förskolan, samt förskolechefens ansvar att erbjuda sina medarbetare 

kompetensutveckling. 

 

Eftersom vi valde att spela in intervjuerna med ljudupptagning blev det lättare att 

transkribera för att få det så sanningsenligt som möjligt. Om vi enbart antecknat skulle 

det troligtvis varit svårt och hänga med att skriva och göra texten värderingsfri. Precis 

som Denscombe (2009) menar behöver undersökningen bli så trovärdig som möjligt, 

vilket dock kan vara svårt när det gäller en  kvalitativ undersökning. Vi upplever att 

själva processen blir mer trovärdig utifrån de inspelade intervjuerna än om de enbart 

hade skrivits av. Vi hade även kunnat gå tillbaka till inspelningarna, om vi behövt för att 

inte missförstå respondenternas svar. Ett alternativ för att utvidga och komplettera 

materialet i vår studie hade exempelvis kunnat vara att vi själva deltagit genom att 
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observera förskollärarna i sina verksamheter. Då hade vi fått möjlighet att studera deras 

arbets- och förhållningssätt, vilket överensstämmer med det Denscombe (2009) 

benämner som aktionsforskning. Det möjliggör till att forskningsprocessen 

demokratiseras, vilket i sin tur kan resulterar i ett större erkännande och respekt för 

respondenternas deltagande. Han tilläger att i mötet med respondenterna, ansikte mot 

ansikte, kan ge intervjuarna möjlighet att observera huruvida informationen är 

tillförlitlig (Denscombe 2009).  

 

Vår gruppernaintervjuer utföll inte riktigt som vi hade tänkt oss, då respondenternas 

interaktion inte blev så framgångsrik.Våra tankar med gruppintervjuerna handlade om 

att de skulle känna sig bekväma i samtalet och våga diskutera. Det går att koppla till 

Denscombes (2009) tankar av vikten av att skapa ett förtroendefullt klimat i en grupp, 

vilket är betydelsefullt för att respondenterna ska våga uttrycka sig fritt. Något som vi 

efteråt tänkt är att vi skulle ha använt oss av fiktiva dilemman som förskollärarna fått 

diskutera och svara på. Vi anser att det kunnat bidra till djupare och mer omfattade 

diskussioner. Innan intervjuerna genomfördes skickade vi stimulusmaterial på mejl till 

förskollärarna, vilket var till stor nytta, då syfte var att ge dem förkunskaper inom 

området. Förkunskaper inom området, bidrog till mer utvecklade svar. I intervjusvaren 

framkom av förskollärarna hade lite eller ingen kunskap om det som vi förmedlade om i 

stimulusbrevet, som berörde uppdateringen av diskrimineringslagen. Något som vi 

efteråt tänkt på, är att vi mer ingående skulle ha beskrivit begreppen integrering och 

inkludering i stimulusmaterialet. Vi uppfattade att förskollärarna delvis hade olika 

uppfattningar om begreppen samt olika förklaringar på innebörden, och en del gav en 

tvetydig förståelse för begreppet. Det resulterade i att det var svårt att analysera 

respondenternas svar. Det blev därmed inte alltid begripligt vad som framkom i 

intervjusvaren, eftersom vi inte visste hur de förstod begreppet. Något vi uppfattade 

som fördelaktigt i vår studie, var att vi efter pilotstudien kunde upptäcka relevansen av 

våra intervjufrågor och att vi då även kunde omformulera dem. Denscombe (2009) 

påpekar att en metod alltid bör prövas innan genomförandet. 

 

9.2 Resultatdiskussion  

I studien resultat beskrivs förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter kring 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd, samt utifrån uppdateringen i 

diskrimineringslagen kring tillgänglighet. Resultatet påvisar att förskollärare har få 

kunskaper om uppdateringen av diskrimineringslagen och begreppet tillgänglighet 

används inte. Däremot framkommer att förskollärarna till viss del arbetar med 

tillgänglighet i praktiken. Resultatet visar också att de har svårt att definiera begreppet 

barn i behov av särskilt stöd. Vår uppfattning är att förskollärarna anser att 

uppdateringen är positiv och att de eftersträvar att arbeta tillgängligt för alla barn. Vad 

beror det då på att förskollärarna ett och ett halvt år senare inte har kännedom om 

tillgänglighetsaspekten i diskrimineringslagen? Beror det på huvudmannens ansvar att 

säkerställa information och att det sedan verkställs? Liksom vi tidigare nämnt är det 

enligt allmänna råd (2013), förskolechefens ansvar för hur det särskilda stödet utformas. 

I Allmänna råd för förskolan (Skolverket 2013) har förskolechef: “ett enskilt ansvar för 
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att verksamheten utformas så att barn  behov av särskilt stöd får det särskilda stöd, den 

 hjälp och de utmaningar de behöver” (Skolverket 2013:31). En konsekvens, om 

pedagogerna inte har kunskap om diskrimineringslagen och inte utför en tillgänglig 

miljö för barn i behov av särskilt stöd, blir därför att huvudman för förskolan kan 

riskera att dömas för diskriminering om inte lagen efterföljs. Vi uppfattar att det finns 

ett behov utav kompetensutveckling i förskolan om tillgänglighet, utifrån den 

uppdaterade diskrimineringslagen. Eftersom det är förskolechefens skyldighet att 

tillgodose tillgänglighet i verksamheten för alla barn oavsett funktionsförmåga måste 

förskolechefens se till att det verkställs. Vi ser vikten av att pedagoger får mer kunskap 

om vad tillgänglighet i förskolans praktik innebär, genom att de får handledning och 

kompetensutveckling. Enligt Sandberg och Norling (2014) är kompetensutveckling i 

förskolans verksamhet otillräcklig. För kommunerna är det en utmaning att skapa 

förutsättningar för att pedagogerna ska få de redskap de är i behov av för att utveckla 

sitt arbete. Något som är betydelsefullt är kontinuerlig kunskapsutveckling och 

handledning, för att säkerställa kvalitén i verksamheten. Delvis ur synpunkt om att 

tillämpa den senaste forskningen och för att reflektera över det rådande förhållnings-

sättet i den pedagogiska verksamheten (Sandberg & Norling 2014). Vår uppfattning är 

att SPSM:s material: värderingsverktyg för tillgänglig utbildning kan vara ett stöd och 

bidra till kompensutveckling för pedagogerna. 

 

Flera av förskollärarna menar att de inte använder sig av tillgänglighetsbegreppet, men 

att de ändå tillämpar det i praktiken, vilket framkommer i resultatet. Det förskollärarna 

talar om som är relaterat till tillgänglighet är exempelvis att skapa mindre barngrupper, 

att materialet är tillgängligt och att fysiska miljöerna ska vara framkomliga, att de 

använder teckenkommunikation och bildstöd för alla barn. Andra exempel som de 

relaterar till tillgänglighet är att utnyttja tomma förskolelokaler under utevistelsen, att de 

exempelvis delar upp stora barngrupper och använder innemiljön så att den inte står tom 

när barnen är ute. Utifrån resultatet framkommer att de flesta förskollärarna talar om att 

anpassa och ändra i den befintliga barngruppen, som exempelvis att göra mindre 

grupper så att verksamheten anpassas till varje enskilt barns behov. Det menar vi ger 

utryck för ett relationellt synsätt, där förskollärarna strävar efter att anpassa miljön efter 

barnens behov och ligger även i linje med det som Palla (2011) uttrycker är viktigt i ett 

relationellt perspektiv, att specialpedagogiken och den övriga pedagogiska 

verksamheten samspelar. Utifrån sammanhanget, med att skapa mindre grupper, tolkar 

vi som att förskollärarnas uppfattningar handlar om att utforma och anpassa 

verksamheten utifrån den sociala miljön, samt att försöka se det utifrån ett 

barnperspektiv, det vill säga anpassa lärmiljöerna till varje enskilt barns behov.  

 

I vårt resultat går att utläsa att en del av förskollärarna arbetar med generella insatser, 

vilket vi tidigare nämnt bidrar det till generella insatser för alla barn (Lutz 2013). Om 

alla barn får tillgång till generella insatser som ett enskilt barn behöver, exempelvis 

teckenkommunikation, kan det leda till att vissa barn aldrig kommer att behöva ett 

särskilt stöd. Teckenkommunikation  kan vara fördelaktigt för alla barns 

kommunikationsförmåga. Det innebär att barn i behov av särskilt stöd kan få det stöd de 

behöver utan att riskera att bli utpekade (Lutz 2013). Däremot menar Björck-Åkesson 
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(2014) att de insatser som görs på generell nivå oftast inte är tillräckliga för att barn i 

behov av särskilt stöd ska kunna utvecklas på bästa sätt. Det stämmer överens med vad 

våra förskollärare anser om att ett barn i behov av särskilt stöd behöver mer stöd än 

andra barn i olika situationer. En förskollärare säger att de barnen behöver “extra”.  

Något att beakta, enligt Lutz (2013) är de stödinsatser som görs enbart för det enskilda 

barnet, det kan riskera bli ett stöd speciellt avsett för endast det barnet. Det kan medföra 

att barnet blir utpekad som avvikande. Sammanfattningsvis menar vi att om 

pedagogerna strävar efter att arbeta på gruppnivå med generella insatser för alla barn, 

kommer det gynna det enskilda barnet samtidigt som det motverkar exkludering och att 

bli utpekad som avvikande. Vi anser att det är pedagogerna som skapar barnets 

förutsättningar, vilket påverkas utifrån det förhållningssättet som pedagogerna har och 

därmed vilken verksamhet som möter barnet. Sandberg m.fl. (2010) påvisar utifrån sin 

studie att skillnader hos pedagoger, vad gäller arbetssätt gentemot barn i behov av 

särskilt stöd, påverkas utifrån vilket förhållningssätt de har. Det som har betydelse är 

antingen om de intar ett barnperspektiv eller organisationsperspektiv samt om stödet 

påverkas av pedagogernas definitioner av begreppet barn i behov av särskilt stöd. Det 

går i sin tur att relatera till Elfström m.fl. (2014) som beskriver socialkonstruktion-

ismen teori, att individer konstruerar och omkonstruerar kunskap och begrepp 

tillsammans med andra. Vi uppfattar att i och med att förskollärarna har okunskap om 

uppdateringen så bygger deras arbetssätt och förhållningssätt på de tankar och 

värderingar de tillsammans skapar i arbetslaget. Några av förskollärarna menar att det 

som påverkar hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd och tillgängligheten 

verksamheten ser ut, är avhängt på vad arbetslaget vill med sin verksamhet och om alla 

pedagoger är lika insatta eller nyfikna. Tankar från förskollärarna som framkommer i 

resultatet är att det aldrig går att begära att alla ska vara lika insatta och nyfikna och 

menar att kompetensen är en betydande faktor. Därmed uppfattar vi att det är 

pedagogerna som skapar barnens förutsättningar. Vi anser att det är viktigt att 

pedagoger förstår sitt uppdrag i förskolan och att det är  betydelsefullt för barnens 

möjligheter att utvecklas. Pedagoger i verksamheten måste förhålla sig till de lagar och 

förordningar som ligger i pedagogernas uppdrag. Två förskollärare menar i resultatet att 

de formar tillgängligheten utefter att det finns barn som har behov. De nämner att 

verksamheten som den ser ut nu inte skulle fungera för exempelvis ett barn som är 

rullstolsburen. Det menar vi synliggör en verksamhet som inte är inkluderande från 

början för alla barn, eftersom förskollärarna utformar tillgänglighet allt eftersom. Vår 

tanke blir därmed att det aldrig går att utforma en “färdig” verksamhet för alla barn från 

början. Verksamheten skapas snarare allt eftersom pedagogerna får kännedom om det 

enskilda barnet och den rådande barngruppens behov. Utifrån den  kunskapen vi 

konstruerat genom arbetsprocessen med vår studie ser vi att det är en problematisk fråga 

vad gäller att förhålla sig tillgänglighet och inkludering. Vi ser att det finns lite kunskap 

hos förskollärarna utifrån tillgänglighetsaspekten, kan det leda till att förskollärarna 

arbetar utefter det som de antar och anser vara rätt. Vår lärdom i utbildningen är att vi 

ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Enligt förskolans läroplan 

(Lpfö 98/16) ska förskolan vara likvärdig, vilket vi anser försvårar arbetet om 

pedagoger arbetar utifrån sitt omdöme och sina antaganden, snarare än utifrån 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Tillgänglighetsbegreppet förutser att 
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pedagoger kan skapa och utforma miljöerna så att alla kan delta likvärdigt i förskolan 

oavsett funktionsförmåga och behov.  

  

Vi vill problematisera att förskollärarna oftare synliggjorde lokaler, mindre grupper, 

diagnoser, teckenkommunikation och bildstöd, vilket är de exempel som de lättast 

relaterar till. Vi ifrågasätter om det kan vara så att det är enklare att skapa 

förutsättningar för synliga svårigheter än de synliga i verksamheten. Gäller det även 

barn med diagnoser, att det blir enklare att upptäcka dem för att skapa rätt stöd, än för 

de barn i gråzonen? Det vill säga barn som inte formellt identifierade som barn i behov 

av särskilt stöd? I Sandberg m.fl. (2010) studie menade pedagogerna att de var i behov 

av kompetensutveckling vad gäller att bemöta barns behov av stöd professionellt, 

särskilt vad gäller barn i gråzon. Studien påvisar att pedagoger, utifrån observationer av 

barns olika karaktärsdrag, har skapat en bild av ett idealbarn som utgår från 

organisatoriska värderingar och målen. Målen och värderingarna bygger delvis på 

karaktärsdragen hos barnen i verksamheten utifrån de sociala värderingarna (Sandberg 

m.fl. 2010). 

 

I resultatet synliggörs att alla förskollärare har en tydlig vilja att alla barn ska vara 

inkluderade i förskoleverksamheten. Även om deras vilja synliggörs starkt, menar vi 

precis som Lutz (2009) att målet inte är uppnått genom att enbart ha uppfattningen av 

att förskolan är till för alla. I resultatet framkommer att flertalet av förskollärarna anser 

att det finns svårigheter, av rent praktiskt skäl kunna skapa en inkludering som gäller för 

alla barn i förskolan. Dessa uttryck: om att det inte alltid är möjligt att göra alla barn 

delaktiga, att barn i behov av särskilt stöd kan behöva gå på en förskola med 

specialavdelning där alla barnen har samma svårigheter för att få den hjälp de behöver 

och att barn måste tas bort anser vi ger insikter att det är svårt att nå det som anses vara 

normativt i förskoleverksamheten och att det är svårt att se till allas olikheter. När 

förskolläraren uttrycker att barn tas bort uppfattar vi som att barnet inte kan integreras in 

i det som är förbestämt i verksamheten, det vill säga det som är förbestämt. Vi menar att 

det kompensatoriska perspektivet blir synligt här. Barnet kompenseras för att nå en nivå 

precis som andra barn, där insatser eller resurser oftast riktas mot det enskilda barnet 

(Lutz  2009). Ofta genererar det till segregation, diskriminering och utpekning, enligt 

Karlsudd (2011). Det framkommer också i tidigare forskning att särskilda avdelningar, 

förskolor och grupper förekommer i kommuner (Palla 2011; & Lutz 2009). De barn 

som tillskrivs de särskilda avdelningar etcetera, gäller barn som anses vara i svårigheter 

av så särskild karaktär att pedagogerna har svårt att integrerar dem inom ramen för den 

vanliga förskoleverksamheten. Barnet blir då i behov av särskilt stöd i form av 

specialanpassade verksamheter (Palla 2011). 

 

I resultatet syns också tydligt i förskollärarnas uppfattningar, en strävan av strategier för 

att inkludera alla barn.  Ett exempel påvisar att förskollärarna arbetar med att skapa 

mindre grupper för att inkludera alla barn. Vår uppfattning är att förskollärarna ser till 

varje barn och samtidigt också till vad de själva kan utveckla i verksamheten för att det 

ska bidra till barns utveckling. Vi ser även flera strategier som bygger på att 

generalisera verksamheten för att alla barn ska kunna ingå, vilket vi förknippar med det 
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relationella perspektivet utifrån att se på svårigheter och hinder. Lutz (2009) uttrycker 

att perspektivet kan bidra till att fokus riktas mot nya möjligheter, det vill säga att se och 

tänka möjligheter, att anpassa och utforma miljön så att den kan passa till det enskilda 

barnet. Det centrala blir därmed att det är i mötet mellan miljön och individen som 

svårigheten skapas eller blir synlig (Lutz 2009). Vår tanke kring generella lösningar och 

strategier som förskollärare tillför och riktar på gruppnivå, menar vi kan bidra till att 

barn i behov av särskilt stöd inte behöver bli fler, vilket tidigare forskning påvisat. 

Avslutningsvis menar vi, precis som vi nämnt tidigare, att det inte enbart går att luta sig 

mot en “vilja ”till att inkludera alla barn, vilket inte är hållbart för att nå målet en skola 

för alla. Vi ser precis som Lutz (2009) att arbetet med inkludering i förskolan måste 

vara en levande strävan, då det aldrig går att komma ifrån att det finns hinder på vägen. 

Därför blir det en viktig uppgift för pedagoger i förskolan att göra sig själva och 

kollegor medvetna, samt att arbeta med både förhållningssätt och bemötande för att 

främja ett förändringsarbete med inkludering. Det handlar om att tänka möjligheter för 

att kunna utföra som Lutz (2009) uttrycker det, som vi relaterar till att utföra 

anpassningar i förskolans lärmiljöer. För att pedagoger ska kunna få det stöd som är 

viktigt på vägen och kunna nå utveckling behövs som också påvisar handledning, 

kompetensutveckling och ett ledarskapsengagemang. Vidare menar han kan bidra till att 

utveckla ett relationellt perspektiv, som bevisar att utveckling och lärande är något som 

alla ska få möjlighet till (Lutz 2009). Med denna insikt, ser vi att det är de verksamma 

inom förskolan som är i behov av särskilt stöd! 

 

9.3 Förslag på vidare forskning 

Våra uppfattar är att det finns stor utvecklingspotential för framtida forskning, då vi 

förstått att det finns relativt lite forskning som berör utformning av tillgänglighet i 

förskolan. Vi har fått kunskap i vår studie om att förskollärarna till viss del, men inte 

tillräckligt, har kunskaper för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla barns rätt 

till tillgänglighet i förskolan. Något vi sett att det saknas kunskap och ett medvetet tänk 

kring kunskapsområdet. Därför menar vi att förskollärare i förskolan är i behov av 

handledning och kompetensutveckling för att kunna bidra till ett förändringsarbete 

gällande tillgängliga lärmiljöer som kan inkluderar alla barn. Vi anser att det behövs allt 

tydligare fokus mot miljöaspekter i diskussioner kring problem som uppstår. Eftersom 

uppdateringen i Diskrimineringslagen är relativt ny, uppfattar vi att det kan vara så att 

informationen ännu inte fullt ut har förankrats i förskolorna, vilket också påvisades i 

vårt resultat. Vi har även sett att det finns begränsat med forskning kring vilken kvalitet 

stödet som pedagoger ger barnen har och vad olika stödinsatser får för betydelse på 

längre sikt.  

 

Slutord  

Avslutningsvis är vår insikt att det inte enbart är barnet eller barnen som är i behov av 

särskilt stöd, utan även förskollärare och all övrig personal i förskolan som arbetar med 

barn. Vår förhoppning med studien är att synliggöra och skapa en ökad kunskap kring 

den uppdaterade diskrimineringslagen vad gäller bristande tillgänglighet bland 

pedagoger i förskolans verksamhet. Vi ville även visa på hur det kan uppfattas av 
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förskollärare i förskolan utifrån vår intervju med förskollärare i relation till teori och 

forskning. Våra förhoppningar är att det på sikt ska kunna leda till ökad kunskap hos 

pedagoger och andra verksamma i förskolan. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A - Missivbrev 

Hej! Vi heter Evelina Angselius och Marie Martinsson och är förskollärarstudenter vid 

Linneuniversitetet i Växjö. Vi läser på distans, på trekvarts fart och är nu inne på vårt 

sista år. Vi är båda anställda i Nässjö kommun och arbetar i förskolans verksamhet. Vi 

har precis påbörjat vårt examensarbete tillsammans och området vi har valt att inrikta 

oss inom är specialpedagogik. 

Vi kommer göra en mindre studie som problematisera uppdateringen av 

Diskrimineringslagen utifrånbristande tillgänglighet. Syftet med vår studie är att belysa 

förskollärares uppfattningar gällande inkludering av barn i behov av särskilt stöd i 

förskolans verksamhet. Vi har fördjupat oss inom området och problematiserat det och 

har nu för avsikt att ta hjälp av er verksamma förskollärare som har kunskap, utbildning 

och erfarenheter, som är betydelsefullt för oss och vår studie. Vi kommer att intervjua er 

på förskolan för att ta reda på mer hur ni tänker kring området. Vår avsikt är att spela in 

intervjun med hjälp av ljudinspelning. Därefter transkriberas samtalet för att vi sedan 

ska kunna analysera era tankar. Innan vi ses vid intervjutillfället kommer ni att få ta del 

av enkel information i form av ett stimulusmaterial.  

Vi utgår ifrån de forskningsetiska principerna som råder inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Det innebär att ert grundläggande individskyddskrav 

kan konkritiseras i fyra allmänna krav på forskningen. De fyra områdena är följande: 

1. Informationskravet: Vi skall informera er om er uppgift i projektet samt vilka 

villkor som gäller för deltagandet. Deltagandet är helt frivilligt och ni har när 

som helst rätt att avbryta er medverkan.  Efter att studien är genomförd har ni 

även rätt att ta del av den gjorda studien. 

2. Samtyckeskravet: Genom kravet översänder vi er denna blankett för att få ert 

samtycke. I vissa fall kan den gruppen som undersöks vara omyndiga vilket 

kräver exempelvis målsmans underskrift. 

3. Konfidentialitetskravet: Ni kommer att anonymiseras, vilket innebär att det 

inte ska kunna gå att ta reda på vem det är som har sagt vad. 

4. Nyttjandekravet: Kravet innebär att vi inte får använda materialet som vi 

samlat in, heller inte utlånas eller användas till kommersiellt bruk, samt andra 

icke-vetenskapliga syften.  

Vi kontaktar er för att gemensamt bestämma en tid som för att genomföra intervjun. 

Undrar ni över något är ni välkomna att mejla oss på adressen xxXXX@student.lnu.se. 

Härmed samtycker jag till att jag medverkar i studien: 

Datum och ort: _________________________________________________________ 

Underskrift: ___________________________________________________________ 

Tack för ert samarbete och er medverkan! Med vänlig hälsning Evelina och Marie 

mailto:xxXXX@student.lnu.se
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Bilaga B - Stimulusbrev 

 

Stimulusbrev inför intervjuer 

 

Hej! Vi är tacksamma för att ni vill vara med och delta i våra intervjuer. Som ni vet 

kommer ni att intervjuas två och två utifrån era arbetslag då vi vill göra s.k. 

fokusintervjuer. Innan själva intervjutillfället vill vi med hjälp av stimulus brevet 

(förinformation inför intervjuerna) förklara för er vad vår studie kommer att belysa.  

 

Vårt syfte är följande:  

Syftet med studien är att belysa förskollärares uppfattningar gällande inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet utifrån tillgänglighet. Genom att 

undersöka förskollärares uppfattningar vill vi bidra med fördjupade kunskaper kring hur 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd kan se ut, samt hur tillgänglighet kan skapas 

i förskolans verksamhet. Våra förhoppningar med studien är att synliggöra 

uppdateringen av diskrimineringslagen gällande bristande tillgänglighet och att det på 

sikt kan leda till ökad kunskap hos pedagoger och andra verksamma i förskolan. Syftet 

leder till följande frågeställningar: 

 

 Hur definierar förskollärare ett barn i behov av varaktigt stöd? 

 Vilka strategier används för att skapa en tillgänglig och inkluderande 

verksamhet för barn i behov av varaktigt stöd? 

 

Bakgrundsfakta inför vår problemformulering 

Vår studie problematiserar förskollärares uppfattningar av deras arbete med att 

inkludera och göra verksamheten tillgänglig för barn i behov av särskilt stöd. Vi har 

uppfattningen av att förskollärare många gånger upplever det svårt att skapa goda 

förutsättningar för barns delaktighet och inflytande utifrån barnens egna behov.  Därför 

vill vi belysa hur förskollärare arbetar i förskolans verksamhet för att möjliggöra den 

pedagogiska, sociala och fysiska miljöns förutsättningar för att alla barn oavsett behov 

ska kunna få det stödet just de behöver. I Förskolans läroplan 98 rev 2016 står följande:  

  

”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 efter sina förutsättningar (Lpfö 98/16:5) ”. 

 

Den 1 januari år 2015 skärptes Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), vilket innebär att 

bristande tillgänglighet i samtliga skolformer klassas som diskriminerande. Dessa 

bestämmelser innefattar både lokaler som undervisning. Det betyder att förskollärare 

har enligt Diskrimineringslagen en skyldighet att skapa tillgänglighet i förskolans 

verksamhet för alla barn, även de barn som är i behov av särskilt stöd. Skollagen (SFS 

2010:800) kap 1 4 § framskrivs följande: 

 

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. 



  
 

III 

En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”(2010:800 s.85). 

 

”Hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov, och de ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. För elever med särskilda 

behov skall skolhuvudmannen (förskolechefen) sätta in speciella 

stödåtgärder sedan det särskilda behovet utretts och klarlagts” (SFS 

2010:800 s.80). 

 

Därför vill vi problematisera huruvida förskolan svarar upp mot den nya 

diskrimineringslagen, som handlar om tillgänglighet vad gäller barn i behov av särskilt 

stöd? 

 

Vad säger läroplanen? 

Läroplanen har som värdegrund och uppdrag att förskolans verksamhet ska 

kännetecknas av omsorg inför det enskilda barnets utveckling och välmående. Det 

innebär att inget barn ska behöva utsättas för någon form av diskriminering. Samtidigt 

framhåller Skollagen (SFS 2010:800) att förskolans utbildning ska oberoende av vart 

den befinner sig vara likvärdig. Det som gör att förskolans verksamhet blir likvärdig är 

framarbetat utifrån de nationella målen som verksamheten ska uppnås. Det innebär att 

verksamheten behöver ta hänsyn till barnets förutsättningar och behov. Det leder till att 

verksamheten inte kan utformas likadant överallt då olika barn har olika behov, vilket i 

sin tur leder till att alla resurser inte ska fördelas lika i barngruppen. Förskolans uppdrag 

är enligt förskolans läroplan (Lpfö 98/16) att anpassa verksamheten för alla barn som 

deltar i den. Det innebär att barn och tillfälligt eller varaktigt är i behov av mer stöd och 

stimulans än resterande barngrupp ska få det stöd de behöver utformat utifrån det egna 

behovet samt de förutsättningar de förfogar över för att kunna utvecklas så långt som 

möjligt. 

Vad innebär Diskrimineringslagen och den nya regeln om bristande tillgänglighet i 

förskolans verksamhet? 

Utifrån Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) framhålls fakta och lagar vad gäller 

diskriminering. Begreppet diskriminering förklaras förenklat, enligt lagen, att en person 

missgynnas eller kränks. Kränkningarna eller missgynnandet sker på något sätt utifrån 

de sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av lagen nämligen: kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Enligt svensk lag 

finns sex olika former av diskriminering nämligen: 

1. direkt diskriminering, 

2. indirekt diskriminering, 

3. bristande tillgänglighet, 

4. trakasserier, 

5. sexuella trakasserier 

6. instruktioner att diskriminera (SFS 2008:567) 



  
 

IV 

Vi kommer att beröra diskrimineringsformen som kallas för bristande tillgänglighet i 

och med den nya regeln som tillkom den 1 januari 2015. Enligt Diskrimineringslagen 

(SFS 2008:567) beskrivs bristande tillgänglighet i en verksamhet där en person med 

funktionsnedsättning missgynnas på grund av att verksamhet inte tar vid berättigade 

tillgänglighetsåtgärder för att en person med en funktionsnedsättning ska kunna delta i 

en likvärdig situation med personer utan denna funktionsnedsättning. 

Verksamhetsansvarig är skyldig enligt lag att tillämpa rättvisa/rimliga åtgärder för att 

göra verksamheten tillgänglig för en person med en funktionsnedsättning. Skolverket 

(2016) hävdar att det är i förskolans fall förskolechefen som har det yttersta 

skyldigheten för att se till att verksamheten är organiserad så att ett barn med en 

funktionsnedsättning kan nå kunskapskraven samt får tillträde till de redskap och 

resurser som barnet behöver för sin vistelse i förskolan.  De tillägger att de barn som är i 

behov av särskilt stöd ska få det och det är pedagogerna i förskolans ansvar att anpassa 

verksamhet och undervisningen både pedagogiskt, socialt och fysiskt för barnen. 

Skolverket (2016) beskriver begreppet funktionsnedsättning som en begränsande 

nedsättning som kan ha betydelse för ett barns fysiska, psykiska eller intellektuella 

förmåga. Det kan resultera i att barnet är i behov av en anpassad undervisning och 

verksamhet. Funktionsnedsättningar påverkar barns förutsättningar individuellt över 

huruvida på vilka villkor de kan delta i en verksamhet. Därför måste pedagoger och 

förskolechef tillgodose sig med kunskaper om barnets behov för att kunna skapa de rätta 

anpassningarna. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) hävdar att om en verksamhet 

åsidosätter skäliga tillgänglighetsåtgärder riskerar de att göra sig skyldiga till 

diskriminering. Lagen omfattar enskilda individer om de har rättighet att ställa krav på 

tillgängligheten inom förskolans verksamhet. Det innebär att ett barn i förskolan har rätt 

till en miljö som måste åtgärda tillgängligheten genom: 1, stöd eller personlig service, 2. 

information och kommunikation samt den 3. fysiska miljö. Det kan bland annat 

innebära: 

1. Stöd eller personlig service: Stöd i undervisningen med hjälp av en resurs eller 

specialpedagogiska insatser utifrån barnets behov. 

2. Tillgänglig information och kommunikation: Barnet har rätt att få information 

så att den förstår genom ett annat arbetsätt än det som normalt sett används 

exempelvis tecken.  

3. Åtgärder i den fysiska miljön: Ökad framkomlighet genom utjämning av 

trösklar. 
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Bilaga C – Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Presentation och information för förskollärarna 

Vi heter Evelina Angselius och Marie Martinsson och är här med anledning av att vi 

skriver vår C-uppsats i vår distansutbildning till förskollärare. Den här intervjun 

kommer ta ca 1 h. Vi kommer spela in intervjun för att sedan lyssna av era svar och 

analysera dem. Vi har döpt vårt examensarbete till: ”Förskollärare i behov av särskilt 

stöd”. Ni har också fått ett stimulusmaterial för att ni innan intervjun skulle få möjlighet 

att sätta er in i området som ska diskuteras. Detta är ett tillvägagångssätt som används 

många gånger av forskare eller studenter, då de inte vet om området är nytt för 

respondenterna, eller om man inte vet hur mycket kunskap de har rörande området. Med 

den anledningen skickade vi ut detta underlag till er.  

  

Vår problemformulering i studien: 

”Hur kan förskolan svara upp mot nya diskrimineringslagen, som handlar om 

tillgänglighet gällande barn i behov av särskilt stöd?” 

 

Syfte: 

Syftet med studien är att belysa förskollärares uppfattningar gällande inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet utifrån tillgänglighet. Genom att 

undersöka förskollärares uppfattningar vill vi bidra med fördjupade kunskaper kring hur 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd kan se ut, samt hur tillgänglighet kan skapas 

i förskolans verksamhet. Våra förhoppningar med studien är att synliggöra 

uppdateringen av diskrimineringslagen gällande bristande tillgänglighet och att det på 

sikt kan leda till ökad kunskap hos pedagoger och andra verksamma i förskolan. Syftet 

leder till följande frågeställningar: 

 

 Hur definierar förskollärare ett barn i behov av särskilt stöd? 

 Vilka strategier används för att skapa en tillgänglig och inkluderande 

verksamhet för barn i behov av särskilt stöd? 

 

Vi vill göra er införstådda med de forskningsetiska principerna vi studenter måste 

förhålla oss till och som råder inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det 

innebär att ert grundläggande individskyddskrav kan konkretiseras i fyra allmänna krav 

på forskningen. De fyra områdena är följande: 

 

1. Informationskravet: Vi skall informera er om er uppgift i projektet samt vilka 

villkor som gäller för deltagandet. Deltagandet är helt frivilligt och ni har när 

som rätt att avbryta er medverkan.  Efter att studien är genomförd har ni även 

rätt att ta del av den gjorda studien. 

2. Samtyckeskravet: Genom detta krav översänder vi er denna blankett för att få 

ert samtycke. I vissa fall kan den gruppen som undersöks vara omyndiga vilket 

kräver exempelvis målsmans underskrift. 
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3. Konfidentialitetskravet: Ni kommer att anonymiseras, vilket innebär att det 

inte ska kunna gå att ta reda på vem det är som har sagt vad. 

4. Nyttjandekravet: Kravet innebär att vi inte får använda materialet som vi 

samlat in, heller inte utlånas eller användas till kommersiellt bruk, samt andra 

icke-vetenskapliga syften. 

 

Vi vill också förklara varför vi valt att använda oss av gruppintervjuer. 

Det är en form av gruppintervju där en mindre grupp människor möts och gemensamt 

resonera kring ett visst ämne som vi studenter valt. Här får ni respondenter större 

möjligt att diskutera er mer emellan, och varje respondent argumenterar utifrån sina 

egna åsikter och uppfattningar. Vi har valt denna typ av strategi för att ni alla i gruppen 

har något gemensamt, ni känner varandra, är förskollärare och arbetar i samma arbetslag 

– en modell för en kvalitativ undersökning som vi vill komma åt. Det blir ett småskaligt 

undersökningsprojekt, eftersom antalet intervjudeltagare inte är så många. Vi kommer 

använda oss av att en färdig dokumentuppställning av frågor inom vårt område som ska 

behandlas, och dessa frågor ska ni besvara – s.k. semistrukturerade intervjuer. Vi 

kommer vara flexibla i intervjuprocessen, vi flikar in med förtydligande frågor eller 

följdfrågor under intervjuns gång, så att ni får möjlighet och utrymme att utveckla era 

tankar kring det fokuserade området. Vi kommer alltså vara lyssnande på det ni säger, 

men inte delaktiga i diskussionen. Vi är inte ute efter de rätta svaren på frågorna, utan vi 

är intresserade av era olika uppfattningar och erfarenheter inom området. 

 

Våra förhoppningar är nu att vi tillsammans ska få en givande och utvecklande 

samtalsstund tillsammans med er! Tack för ert deltagande! 

 

Frågor till respondenterna: 

 Ålder på respondenterna? Kön? 

 

Vi vill att ni berättar om 

 Berätta om din/er yrkesbakgrund - utbildning, antal år inom yrket. 

 Beskriv din/er nuvarande arbetsplats - antal barn och avdelningar, barnens 

åldrar, antal pedagoger, upptagningsområdet. 

  

Intervjufrågor 

Inledande frågor – vill ni berätta om … 

1. Vad anser ni är ett barn i behov av särskilt stöd? 

Följdfråga: Kan du ge något exempel?  

2. Vilka uppfattningar har ni kring en inkluderande förskoleverksamhet? 

Följdfråga: När är barn inkluderade och när är barn integrerad? Hur arbetar ni 

med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten? 

3. Hade ni hört talas om att det kommit en uppdatering av tillgänglighetsbegreppet 

i diskrimineringslagen innan ni fick ut informationen av oss?  

4. Vad innebär det för dig/er? 

Följdfråga: Pratar ni om begreppet i er verksamhet? Är det ett levande begrepp 

som ni använder för att organisera tillgängligheten i era lärmiljöer på förskolan?  
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5. Hur organiserar ni tillgängligheten i lärmiljöerna så att barn i behov av särskilt 

stöd får det stöd just de behöver? 

 

Avslutande frågor 

1. Skulle du vilja tillägga något? 

2. Kan du/ni tänka er att läsa den transkriberade intervjutexten efteråt för att kunna 

verifiera/intyga trovärdigheten i vår studie? 
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Bilaga D - Intervjufrågor till förskollärarna 

 

Intervjufrågor 

 

1. Vad anser ni är ett barn i behov av särskilt stöd? 

2. Vilka uppfattningar har ni kring en inkluderande förskoleverksamhet? 

3. Hade ni hört talas om att det kommit en uppdatering av tillgänglighetsbegreppet 

i diskrimineringslagen innan ni fick ut informationen av oss? 

4. Vad innebär det för dig/er? 

5. Hur organiserar ni tillgängligheten i lärmiljöerna så att barn i behov av särskilt 

stöd får det stöd just de behöver? 

 

Tack för er medverkan!  

Utan er hade denna studie inte varit genomförbar! 

Vänliga hälsningar 

Evelina & Marie.  

 


