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Abstrakt 
 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur förskollärare upplever hur de kan bemöta alla 
barn i förskolan. Vad de framhåller som viktigt att tänka på i deras förhållningssätt samt 
vilka metoder och strategier de använder för att bemöta alla barn, inklusive de barn som 
är i behov av extra stöttning. Studien är kvalitativ och vi använde oss av 
semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare, där alla arbetar på olika förskolor. I 
studiens resultat framgår vilka faktorer som anses vara betydelsefulla för att alla barn i 
förskolan ska inkluderas i verksamheten. Att vara en närvarande pedagog kring barnen 
är ett av dem samt att arbetslaget har en samsyn kring barn och förhållningssätt är en 
annan. Resultatet visar att förskollärarna upplever barn som individer med olika behov 
och att det är deras ansvar som pedagoger att anpassa verksamheten för att få in alla 
barn i förskolan. 
 
 
The aim of our study is to find out how the preschool teachers experience how they can 
respond to all children in the preschool. What they emphasize as important to consider 
in their approach, and what methods and strategies they use to respond to all children 
including the children who are in special need of support. The study is qualitative and 
was conducted by semi-structured interviews with six preschool teachers, where 
everyone works in different kindergartens. The results of the study show which factors 
are considered important for all children in kindergarten and who should be included in 
the preschool. To be a present educator around the children is one of them and that the 
team has a common view of children and approach, is another. The results show that 
preschool teachers perceive children as individuals with different needs and that it is 
their responsibility to adapt the school to get all children in the preschool. 
 
 
 
Nyckelord: Bemötande,  inkludering, en förskola för alla, barn som anses utmanande, 
förhållningssätt, samspel. 
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1 Inledning 
 
Ett ämne som vi båda är intresserade av är människans sociala relationer, alltså hur 
samspelet påverkar våra relationer och vår tillvaro. Inom förskollärarutbildningen har vi 
genomfört VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i förskolan men vi har också över 
tjugo års erfarenhet som verksamma barnskötare både i förskolan och i skolan. Sociala 
relationer och bemötande är viktiga ämnen som är centrala i förskolan. Varje 
förskollärare är unik och på så sätt blir bemötandet också unikt beroende på 
förskollärarens förhållningssätt och barnsyn. Med utgångspunkt från Linda Pallas studie 
Med blicken på barnet (2011) vill vi få en insyn i hur pedagoger i förskolan upplever 
sig skapa förutsättningar att inkludera alla barn i förskolan. Idag går 94,1 % (2015) av 
alla barn i förskolan (Skolverket 20160509). I läroplanen för förskolan (2010) beskrivs 
det att alla barn ska bli bemötta efter deras behov för att få utveckling och lärande som 
leder till att barnet ska bli en god samhällsmedborgare, samtidigt som det ska styras mot 
allmänna normer i förskolan. Med hänsyn till detta ställs förskollärarens arbete på sin 
spets där det gäller att anpassa verksamheten för alla barn.  
  
Under alla år har vi erfarit både bra och mindre bra sätt att bemöta barn på förskolan. 
Det gäller alla barn, men särskilt barn som betraktas som utmanande eller barn i behov 
av särskilt stöd. Vad är ett utmanade barn? Hur bemöter förskolan deras behov?  Palla 
(2011) framhäver pedagogernas betydelsefulla arbete som innebär att finnas till för alla 
barn och samtidigt vara den som strävar efter utveckling och lärande. Det innebär att 
pedagogens förhållningssätt och bemötande har stor betydelse för alla barns tillvaro, 
lärande och utveckling. Vi människor har olika behov och inte minst de barn som kräver 
extra stöd för att klara av både vardagen och dess sociala samspel i förskolan. Palla 
(2011) menar att samtidigt som förskolan ska se till allas olikheter, där alla barn ska 
bemötas utifrån deras förutsättningar, ska ändå verksamheten arbeta efter de 
styrdokument och andra ramar som finns i organisationen. För att bemöta dessa barn tar 
oftast arbetslaget hjälp av andra instanser som till exempel en specialpedagog. Vårt 
intresse väcktes speciellt efter vi sett att detta ämne är i fokus i branschtidningar som 
Förskolan eller Specialpedagogik. I den sistnämnda tidningen tar Lundqvist (2016-03-
14) upp att många förskolor inte ger barnen det stöd i lek eller andra sociala 
interaktioner med andra barn, vilket leder till exkludering. Dahlberg (2003) poängterar 
vikten av att granska vår syn på hur vi definierar ett normalt barn och vidare förklarar 
författaren att det är först när vi överskridit gränsen av hur vi ser det normala som vi kan 
bemöta allas olikheter. 
 
Det som är väsentligt för oss som blivande förskollärare är att fördjupa våra kunskaper i 
arbetssätt, förhållningssätt och strategier för att bemöta alla barn. Vi anser att det finns 
andra aspekter som kan vara viktiga att undersöka närmare såsom yttre faktorer, som 
exempelvis arbetslagets struktur och organisation, som kan vara betydelsefulla för 
barnens välbefinnande. I förskolans läroplan (Lpfö 98 2010) framgår tydligt att: 
“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 sitt 
egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” (Lpfö 98 
2010:5). 
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2 Bakgrund och problemformulering 
 
Enligt Skollagen (2010:800) ska förskolan erbjuda alla barn en verksamhet som anses 
likvärdig. Det behöver inte betyda att alla förskolor ska ha samma aktiviteter eller 
samma synsätt. Det innebär att alla barn ska få förutsättningar att få utvecklas efter sina 
behov. Förskolan ska bedriva en verksamhet med strävan att nå mål enligt läroplanen 
Lpfö 98 (2010). Trots detta varnar Palla (2011) att det finns en risk för att förskolan 
värderar barn och deras kunskaper och uppförande i förhållande till de styrdokument 
som finns. Dessa värderingar av barnet gör att förskolan begränsar utrymmet för varje 
unik individ och att inte samma förutsättningar för utveckling ges. Vidare påvisar Palla i 
sin studie att förskolan har i större utsträckning varit inkluderande vad gäller en förskola 
för alla i jämförelse med grundskolan men beskriver också att fler kommuner skapar 
grupperingar av barnen som är särskiljande med avdelningar för barn med 
funktionsnedsättningar. 
 
2.1 Barnperspektiv och barns perspektiv 
 
Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2013) tar upp vikten av att se barnet ur 
ett barnperspektiv eller ur barnens perspektiv. Begreppet barnperspektiv kan förklaras 
genom att den vuxne försöker att förstå barnens upplevelser, erfarenheter eller 
handlingar utan att vara en närvarande pedagog. Barnens perspektiv (barnorienterat) 
genomsyras av en närvaro med barnet där den vuxne är delaktig i barnets värld. För att 
detta ska bli verkligt menar författarna att den vuxne ser barnet som en individ med 
samma behov som andra människor. Att bli respekterad och lyssnad på samt att möta 
barnet med trygghet, engagemang och stöd. Ett barnorienterat perspektiv är inte bara att 
se ett barn  utan att se barnet som en medmänniska som är kompetent att deltaga i en 
meningsfull situation. Ett barnorienterat förhållningssätt menar Sommer, Pramling 
Samuelsson och Hundeide (2013) kräver att den vuxne är medveten om att ta till vara på 
de meningsskapande lärtillfällena som ges i vardagen, vilket vi ser har en betydelse för 
vår studie, där mötet och bemötandet med barnet är det viktigaste. 
 
2.2 Barn som upplevs som utmanande 
 
Ett barn är en unik individ med samma grundläggande behov som alla människor. 
Utifrån att se barnet på detta sätt är inte behovet enbart mat, kärlek och trygghet utan 
också att få respekt och känna värdighet (Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide 
2011). Med ett utmanande barn menar Greene och Ablon (2012) att det kan vara ett 
barn som behöver mer uppmärksamhet än andra. Det kan vara ett motsträvigt barn som 
alltid vill göra tvärsemot eller ett barn med stark vilja. Författarna skriver om barnen 
som inte har förmåga att kunna anpassa sig eller inte kunna hantera sin ilska. Det kan 
också innebära barn som är aktiva och både tänker och agerar annorlunda. De har inte 
fått en diagnos men är svårstyrda och kräver extra uppmärksamhet av pedagogerna. 
Barn i behov av stöd i förskolans verksamhet behöver inte vara barn som har en 
existentiell diagnos. Det kan vara barn som behöver mer uppmärksamhet än andra, eller 
barn som är mer engagerade och nyfikna. Barn som kräver mer av pedagogerna. Juul 
och Jensen (2003) beskriver barn i behov av stöd, eller stökiga barn som begrepp som 
ökat under de senaste årtionderna. Inom dessa begrepp blir det skillnader som rör sig 
allt från ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) till barn som har en stark 
vilja. Barn i behov av särskilt stöd är klassificerade av vuxna som ser barnet som ett 
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bekymmer, menar författarna. När denna kategorisering sker görs det för att barnet ska 
få rätt stöd och för att främja barnet. Nackdelen blir att barnet blir utsatt för en normal 
eller avvikande bedömning (Lutz 2009).  
Miljön och bemötande kring barnen har en stor betydelse. Förskolan är en institution 
som kan ses som förberedande för andra skolformer som barnet kommer i kontakt med 
senare i livet. Verksamheten i förskolan ska anpassas efter barnens behov med miljö 
samt aktiviteter. Om förskolan inte lyckas med att få in alla barn i förskolan kan 
verksamheten ses som ett misslyckande då det gäller att ta med alla barns olikheter 
(Lutz 2009). Palla (2011) tar upp de barn som bryter mot det som anses vara normalt. 
Hon menar att barns beteende som skiljer sig från andras skapar funderingar och 
ängslan över dessa, speciellt då alla barn ska ingå i läroplanens strävande mål med 
utveckling och lärande. Det kompensatoriska perspektivet som anses har varit den 
traditionella synen i förskolan bekräftar detta menar Nilholm (2012). Det 
kompensatoriska perspektivet menar författaren  är ett begrepp som kan förklaras 
genom att behoven kategoriseras och att specialpedagogik kopplas in. Vidare menar 
Nilholm att det positiva med diagnossättningar är att det tydliggör barnets behov av stöd 
och att det är enklare att få resurser för anpassningar i verksamheten. Det negativa är att 
barnet identifieras med diagnosen. Det relationella perspektivet utgår från 
förhållningssättet där specialpedagogiken är en del av den allmänna pedagogiken i 
verksamheten, vilket gör att samspelet mellan individer är det centrala. Palla (2013) 
beskriver att i det relationella perspektivet ses barnet i behov av stöd istället för med 
behov av stöd, där problemet läggs på barnet. Enligt skollagen är förskolans verksamhet 
skyldig att ge barn i behov av särskilt stöd den hjälp som barnet behöver (2010:800). 
 
2.3 Inkludering 
 
Begreppet inkludering kan ha olika innebörder beroende på tid och sammanhang. 
Nilholm (2006) beskriver att i skolsammanhang kan begreppet inkludering betyda att 
förskolan ska vara organiserad utifrån att alla barn är olika. I en normativ mening 
betecknas inkludering som en process snarare än ett tillstånd enligt författaren. 
Inkludering som begrepp håller på att växa fram och ta en annan dimension, som 
relateras närmare till det kritiska perspektivet än det kompensatoriska perspektivet. Ett 
kritiskt perspektiv innebär att svårigheterna relateras till de faktorer som finns utanför 
individen. Utifrån detta synsätt innebär det att barnets olikheter är en grundläggande 
faktor som det pedagogiska arbetet ska anpassas till. Kategorisering och 
diagnosticeringar av individer uppfattas som stigmatiserande. Barnets rätt till 
delaktighet betonas och särlösningar ska undvikas. Det innebär att det kritiska 
perspektivet uttrycker en helt annan syn på specialpedagogiken och dess funktioner än 
det kompensatoriska perspektivet (Nilholm 2006). 
 
Nilholm (2012) beskriver att inkludering och delaktighet i förskolan/skolan anses 
särskilt betydelsefull och det diskuteras att det borde vara ett överordnat mål i 
läroplanen. Det som blir intressant i detta sammanhang är att inga av dessa begrepps 
lyfts i skollagen eller i Lgr 11 enligt författaren. Författaren menar att i de övriga 
läroplanerna samt förskolans läroplan är själva målbilden komplex och att 
målprioritering saknas. Förskolans läroplansinnehåll riktar sig mot omsorg och det blir 
tydligt att lärande lyfts mer än i jämförelse med tidigare styrdokument för förskolan. 
Förskolans läroplan har en längre beskrivning som handlar om de barn som behöver 
mer stöd i jämförelse med de övriga läroplanerna där det framkommer korta 
beskrivningar i texten om särskilt stöd (Nilholm 2012). 
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Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och 
samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i 
förskolan blir ett positiv stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den 
tillfredsställande det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få 
uppleva sig vara tillgång i gruppen (Lpfö 98 2010:5).  
 

Nilholm (2012) menar att om den svenska skolans styrdokument anses som 
inkluderande och att olikhet ska ses som tillgång hade målet inkludering varit tydligare. 
Istället öppnar styrdokumenten för olika typer av särlösningar, bland annat genom 
kategorisering av barnen för att kunna få det stödet de behöver, alltså ett barn i behov av 
särskilt stöd. På så sätt blir det svårt att se barnens olikheter som en tillgång. Det 
innebär att inkludering som mål, är ett mål för helheten snarare än för det individuella 
barnet. Däremot är en vanligare tolkning av begreppet inkludering något som innebär att 
grupper och skolor fungerar som miljöer där olikheter betraktas som något positivt, med 
mer tolerans för det annorlunda och prestationen inte blir  grund för värdering och 
tillhörighet (Nilholm 2012).  
 
Palla (2011) hävdar att förskolan som inkluderande institution har makten att definiera 
vem som ska konstrueras som speciell och hur detta speciella ska uppfattas och tas om 
hand. För att denna makt ska tillämpas krävs att barnet observeras, mäts och jämförs 
med varandra. Vidare menar Palla att detta kan leda till att vi ser barnet på två skilda 
sätt, antingen som barn som jämförs med andra barn men även ur ett grupperspektiv, 
där det är verksamheten som granskas. Alltså detta särskiljande innehåller både 
normaliserande och produktiva verkningar och på så sätt får denna blick en dubbel 
funktion. Individualisering kan innebära granskande subjektivering av individen som 
också kan leda till ett objektifierande och ett underordnande av barnet i förhållande till 
den normerande praktiken (Palla 2011). 
 
2.4 Förhållningssätt 
 
Kinge (2000) beskriver vikten av att ge goda förutsättningar för samspel. Barnet tar till 
sig och möjliggör nya upplevelser, vilket ger förutsättningar för beteendeförändringar. 
En viktig aspekt inom pedagogik är dialogen med barnen som utvecklar förståelse och 
metoder med anknytning till barnets behov. I förskolan har den vuxne unika möjligheter 
att hjälpa barnet genom att finnas nära och vara tillgänglig. Tillgänglighet innebär inte 
bara fysisk närvaro utan även känslomässig, som är minst lika viktig.  Genom att endast 
visa lyhörd respons på bekräftelse av och respekt för de känslor som dominerar barnet 
leder man barnet till en förståelse av den egna världen. Vuxnas egna empatiska förmåga 
och personlighet anses vara avgörande för vad barnet kan lära sig. För att närma sig 
barnets ursprungliga känsla och tillstånd ställs krav av både emotionell och intellektuell 
karaktär. Om barnet har bemötts med empatisk respons av nära och betydelsefulla 
vuxna genom bekräftelse får barnet möjlighet att förstå sina känslor. Detta leder till att 
barnet lär sig att kontrollera sina känslor (Kinge 2000). Brodin och Hylander (2002) 
beskriver att behov av kompetens varierar från barn till barn. Barnets beteende kan 
variera från ena stunden till den andra och även i förhållande till olika personer. Tankar 
och känslor utvecklas inte som separata spår, de utvecklas tillsammans i konstant 
växelspel och är beroende av hur vuxna förhåller sig till barn. Barns lärprocesser och 
känsloupplevelser är länkade till varandra och pågår ständigt. Pedagogernas 
förhållningssätt, kunskap och medvetenhet i mötet med varje barn har en avgörande 
betydelse i allt som utspelar sig mellan barnen. Det vardagliga samspelet är grunden till 
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barnets utveckling av självkänsla, medkänsla och social kompetens (Brodin och 
Hylander 2002). Enligt Aspelin (2010) har läraren och barnet en relation av särskild 
struktur. För att lära känna barnet måste läraren möta barnet utifrån både från sin egen 
och barnets position. Om barnet börjar förhålla sig till läraren/förskolläraren på samma 
sätt som läraren/förskolläraren förhåller sig till honom uteblir den pedagogiska 
processen. 
 
2.5 Punktuellt och relationellt perspektiv 
 
Ett punktuellt perspektiv kan förklaras genom att man ser barnets förmågor och dess 
egenskaper. Där egenskaperna och förmågorna sätts till barnet som individ utan att man 
ser den sociala kontexten som barnet är med i. Punktuellt perspektiv innebär att man 
försöker hitta de orsaker som ligger till grund för barnets beteende (Emilsson 2003). Det 
relationella perspektivet utmärker sig genom att man sätter barnet i centrum och att man 
lägger tonvikten på den ömsesidiga gemenskapen mellan förskollärare och barn. I det 
relationella perspektivet sätts handlingarna som viktiga i relationen, där läraren är 
närvarande och deltagande med barnet (Emilsson 2003). Palla (2011) beskriver 
skillnaden mellan de båda perspektiven som att lärarens intresse inte bara rör barnets 
utveckling och kunskaper utan att intresset rör barnet och dess relationer. Om detta 
överförs på förskolan skulle man kunna säga att i det relationella perspektivet så läggs 
ansvaret på verksamheten, det är den som ska anpassas och förändras så den passar alla 
barn. I det punktuella perspektivet läggs fokuseringen på barnen och dess svårigheter 
(Emilsson 2003). 
 
2.6 Bemötande 
 
Läroplanen för förskolan beskriver förskollärarens ansvar att bemöta alla barn och 
anpassa verksamheten efter alla barns behov (Skolverket 2010). Lutz (2013) menar att 
det ställs krav på förskolläraren i mötet med barn för att skapa relationer som ska 
fungera både socialt och för att barnen ska få ett lärande. När Juul och Jensen (2003) 
skriver om samspelet mellan en vuxen och ett barn så poängterar de att ansvaret för 
samspelets kvalitet ligger hos den vuxne. I förskolan möts barn och förskollärare med 
olika erfarenheter, där förskollärarens uppdrag är att möta barnet i dess livsvärld. 
Samspelet mellan dem blir det väsentligaste för att ett lärande ska bli till (Skolverket 
2011). 
 
Kinge (2000) beskriver att bli bekräftad av den som man är beroende av har en väsentlig 
betydelse. Barn är utlämnade till vuxna som omsorgspersoner, där kommunikationen 
och bekräftelsen mellan barnet och den vuxne är betydelsefull. När barnen lämnar ut 
sina känslor och tankar finns det en risk för barnet att bli missförstådd eller avvisad av 
den vuxne. Bekräftelse betyder att man betraktar barnet som en individ med rättigheter, 
integritet med en egen identitet. En ökad satsning av personalen när det gäller närhet, 
bekräftelse, och uppmärksamhet ger en positiv effekt hos barnen. När barnet får kontakt 
och positiv bekräftelse sker en naturlig övergång till frigörelse och självständighet 
(Kinge 2000). Palla (2011) beskriver bemötande i sin studie där förskolläraren försöker 
förstå och skapa en meningsfull vardag för barnet. När barnet visar sina känslor och sitt 
inre är det viktigt att förskolläraren tar barnet på allvar och lyssnar in barnets tankar för 
att barnet ska känna tillit och trygghet. Bemötandet bör vara förklarande och 
tydliggörande för att barnen ska få förutsättningar till att lära sig hur de socialiseras med 
andra. Läraren har en stöttande funktion för att lära barnen regler, vad som är tillåtet och 
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inte menar Palla (2011) i sin studie. När barnen utvecklas och omformas är 
målsättningen att barnen blir mer självständiga för att kunna styra sina känslor och 
därigenom sitt beteende. 
 
2.7 Barnsyn 
 
Varje människas sätt att tänka kring ett barn och tala om ett barn är individuellt. I 
förskolans verksamhet skulle det betyda att varje förskollärare har sin egen barnsyn. 
Barnsyn är inte bara ett begrepp utan något som märks av i samspelet mellan lärare och 
barn (Bjervås 2003). Johansson (2011) menar att det är de vuxnas föreställningar om 
vad ett barn är som ligger till grund för deras barnsyn samt hur medveten de vuxna är 
till barnets tillblivelse. Vidare förklarar Johansson att barnsyn är hur vuxna bemöter och 
förhåller sig till barnen som individer, som medmänniskor. Säljö (2010) skriver om det 
samspel som sker mellan olika människor som betydelsefullt för det sociokulturella 
perspektivet som kan jämföras med interaktion mellan människor. Detta leder till ett 
lärande och en utveckling av de människor som befinner sig i interaktionen. Läroplanen 
för förskolan (2010) skriver om vikten av att ge varje barn ett eget värde med egna 
förutsättningar till utveckling och respekt. Bjervås (2003) beskriver att det som är 
avgörande för det som händer i den pedagogiska situationen i förskola och skola är hur 
läraren och arbetslaget gestaltar sin barnsyn i både ord och handlingar. Förskollärarens 
barnsyn får alltid ett konkret uttryck och visar sig i handlingar. Det är väsentligt att 
varje lärare medvetet reflekterar över sin barnsyn och dess praktiska uttryck. En 
jämförelse om barnsynen i dokument som Barnstugeutredningen, Pedagogiskt program 
för förskolan och Förskolans läroplan visar att stadieteorierna har försvunnit och att 
barnet ses som aktivt kunskapssökande. Utvecklingen styrs av dess lust att skapa 
mening och att lära. Den kognitiva/sociala utvecklingen är i fokus och det innebär att 
den känslomässiga utvecklingen inte fokuserats lika tydligt som de tidigare 
styrdokumenten. Naturligtvis är det fortfarande viktigt att se till barnets känslomässiga 
utveckling. Det befintliga styrdokumentet lyfter även fram lärarens ansvar för att skapa 
ett pedagogiskt sammanhang som talar till barnets hela utveckling, samt den kognitiva 
progressionen (Bjervås 2003).  
 
2.8 Normalitet och avvikelse 
 
Begreppen normal eller avvikande verkar vara svåra att definiera när det gäller 
människor. Avvikelse hos en individ skapas först i ett sammanhang med andra, där 
avvikelsen ses som ett bekymmer. Vid en problemfokusering på barnet leder det till att 
barnet ska anpassas till miljön istället för tvärtom. Dessutom kopplas ofta 
specialpedagoger till verksamheten, vilket innebär att den allmänna pedagogiken inte 
behöver anpassas (Nilholm 2012). Karlsudd (2011) beskriver normaliteten utifrån tre 
begrepp; den statistiska normaliteten som utgår från normalfördelningskurvan och 
standardavvikelser. Den normativa normaliteten där värderingarna har betydelse i ett 
samhälle samt den individuella eller den medicinska normaliteten som bestäms från om 
en individ är frisk/normal. 
 

Normalitet kan istället för att ses som en brist hos individen, utgå ifrån en föreställning 
om att det är ett relativt begrepp som definieras i förhållande till den miljö som 
individen möter (Lutz 2009:25). 
 

Förskolan som institution, vars strävansmål är att ge förutsättning för utveckling hos 
alla barn, blir då en arena där gränserna för normalitet/avvikelse suddas ut så att fler 
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barn kan inkluderas. Lutz (2009) menar att om det finns en brist i samspelet mellan 
barnet och miljön, krävs det att miljön ombildas efter barnets behov. Vidare skriver 
författaren om forskare som idag debatterar kring gränserna för vad som är normalt eller 
avvikande och motståndet till att klassificera eller sätta in människor i olika fack utifrån 
dess avvikelser kan ses som ökande. Medan Palla (2011)  beskriver gränserna som 
flytande vad det gäller det normala förskolebarnet. Hon menar att det beror på vilken 
situation som barnet sätts in i samt att åldern och kön har betydelse. Det som anses vara 
positivt med att diagnostisera barn är att barnet oftast får det extra stöd som det är i 
behov av, samtidigt som det ger barnet en identitet, vilket kan ses som negativt. De barn 
som har en diagnos får annat bemötande i förskolan (Nilholm 2012). Vidare diskuterar 
Nilholm begreppen normalisering och avvikelse med en viss svårighet att förklara dem. 
han menar att normalisering är ett ord som används i betydelsen att alla ska vara lika 
men samtidigt att det inte alls är så. För att det ska kunna kallas avvikelse behövs det 
jämföras med det normala och det är först då det blir en olikhet. När barnet har hamnat 
utanför gränsen för det normala blir det identifierad som speciell. Vi vill med vår studie 
belysa hur förskollärare upplever barn som ses som utmanande samt vilka metoder och 
strategier de använder för att inkludera alla barn.  
 
 
2.9 Problemformulering 
 
1. En förskola för alla 
 
Förskolan är idag en social mötesplats för barn där de ska utvecklas till självständiga 
och demokratiska människor. Respekt och hänsyn för andra människor är några ledord i 
läroplanen, där det är betydelsefullt att se varandras olikheter och att acceptera varandra. 
Emilsson (2003) skriver att det är förskolans ansvar att se till att alla barn oavsett etnisk 
och socioekonomisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön har samma förutsättningar 
till utveckling. Vetenskapsrådet (2015) beskriver vikten av en förskola som ska vara 
likvärdig för att alla barn ska få samma premisser till lärande och utveckling. När 
förskolor inte anses vara likvärdiga bidrar det till att det blir ojämlikhet bland barnen. 
Med att förskolan ska vara likvärdig menas att barnen ges möjligheter att bli bemötta på 
deras villkor och behov. Det viktiga i ett möte med barn är att det blir en bra kvalitet i 
samspelet (Vetenskapsrådet 2015). 
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2010) finns strävansmål vilket gör att det ställs krav 
på verksamheten vad gäller utformning av planerade aktiviteter. Alla inskrivna barn ska 
få möjlighet till omsorg, fostran och lärande efter sina behov. Detta medför att förskolan 
ständigt måste förändras utifrån den barngrupp som just nu går på förskolan (Palla 
2009). Det krävs att förskolepersonalen organisera verksamheten så att alla barn 
inkluderas i förskolans verksamhet (Palla 2011). För att förskolan ska kunna vara till för 
alla behöver förskollärarna ha kunskaper kring barnen, vilket de får genom att vara nära, 
observera dem, kartlägga och dokumentera deras vardag. Allt för att alla barn ska få 
samma förutsättningar till utveckling, lärande och omsorg (Palla 2011). Mot bakgrund 
av de områden som vi beskrivit ovan har vi formulerat följande syfte och 
frågeställningar. 
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3  Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna studie är att fördjupa våra kunskaper om förskollärares syn på 
bemötandet av alla barn i förskolan. 
 
Frågeställningar: 

1. Hur upplever förskollärare att de kan bemöta alla barn i förskolan? 

2. Vad framhålls som viktigt att tänka på i förhållningssättet för att bemöta alla barns 
olikheter? 
 
3. Vilka metoder och strategier beskriver förskollärarna att de använder för att bemöta 
och inkludera alla barns olikheter? 
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4 Teoretisk utgångspunkt  
 
4.1 Sociokulturella perspektivet 
 
Vi utgår från det sociokulturella perspektivet, eftersom vår studie innefattar mötet 
mellan individer i förskolan. Det sociokulturella perspektivet utgår från Vygotskijs teori 
angående utveckling och lärande som sker i samspel med andra människor (Säljö 2010). 
Vidare beskriver Säljö det sociokulturella perspektivet med att människor utvecklar en 
fallenhet av kulturell natur genom språkliga och materiella redskap, mediering. 
Mediering innebär att människor använder sig av olika redskap när vi agerar och förstår 
vår omvärld. Vilket förklaras med att när människor tänker och kommunicerar använder 
de sig av kulturella redskap för att förstå och analysera sin omvärld. Vygotskij använder 
sig även av begreppet appropriering för att beskriva lärandet. Genom approriering blir 
en individ förtrogen med att använda de kulturella redskapen som exempelvis att 
uttrycka sig (Säljö 2010). Kommunikationen med barnen i förskolan blir betydelsefullt 
för ett närvarande bemötande av barnen. En annan central aspekt i denna tradition är 
den proximala utvecklingszonen som Säljö beskriver när ett barn har en färdighet eller 
kunskap så ligger nästa nya kunskap inom räckhåll. Genom samspel med andra 
människor i olika situationer sker lärande som leder till nya erfarenheter och kunskaper 
(Säljö 2010). Detta anses viktigt för det förhållningssätt som förskollärare använder sig 
av i sitt bemötande för alla barns olikheter i förskolan.  Hur förskollärarna förhåller sig 
till samspelet mellan människor. Både barn-barn och barn-förskollärare. Bjervås (2003) 
menar att barn som är deltagande i verksamheten gör sin röst hörd, vilket leder till att 
barnet känner sig delaktiga och kunniga. 
 
4.2 Relationell pedagogik 
 
Den relationella pedagogiken anses för oss vara av betydelse då varje möte med barn 
bör vara meningsfullt. Oavsett vilka behov som barnet har, är mötet det 
betydelsebärande. Den relationella pedagogiken kan förklaras med att människor lär sig 
genom mötet med varandra. Ett möte som är ärligt och personligt, men för den delen 
inte är planerad eller förutsägbar (Aspelin 2013). I utbildningssyfte ses den relationella 
pedagogiken viktig i det ögonblick mötet blir till. Vidare beskriver Aspelin att sociala 
relationer innebär interaktion mellan människor, där det är aktörerna och den sociala 
processen som är det väsentliga. Ett pedagogiskt möte som en interaktion mellan barnet 
och förskolläraren, där förskolläraren är närvarande och delaktig i barnet och i 
situationen. Det är det meningsfulla mötet mellan förskolläraren och barnet som 
författaren anser har betydelse för hur bemötandet blir (Aspelin 2013). Den pedagogiska 
atmosfären har också stor betydelse för den relationella pedagogiken. Det är i den 
pedagogiska situationen med barnet, där förskolläraren ger tillit och förståelse för 
barnets livsvärld som anses viktiga enligt Johansson (2011). Juul och Jensen (2003) 
beskriver vikten av kvalitén av det ledarskap som de vuxna ger barnet, där det sociala 
samspelet innefattar ett genuint intresse och bekräftelse. Detta sociala sammanhang 
utformas efter det utrymme som finns i verksamheten. Palla (2013) skriver att 
människor formas, skapas och omskapas i sina möten med andra individer och speciellt 
i kommunikationen och andra språkhandlingar. I det svenska utbildningsystemet talas 
det ofta om att sätta barnet eller eleven i centrum. Begreppet “barnet i centrum” kan ha 
olika betydelse för vilket sammanhang det används och av vem. Om det används ur ett 
vuxenperspektiv betyder det att den vuxne vill barnets bästa men att det är barnet som 
ska formas in i den kontext som förskolan är. Använder man begreppet ur ett barns 
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perspektiv så betyder det att den vuxne är närvarande och visar ett genuint intresse för 
barnets livsvärld. I denna syn ser de vuxna på sin egen roll och verksamhetens betydelse 
för att anpassa sig för barnets utvecklingsmöjligheter (Palla 2013). 
 
Aspelin och Persson (2011) presenterar några grundtankar inom den relationella 
pedagogiken som bidrar till att bilda sig en större förståelse för vad pedagogiken 
innebär. Några av dessa grundtankar är exempelvis antropologi där jaget uppstår i 
relationer. Människan föds ursprungligen i relation till andra människor och utvecklas i 
relation till omvärlden. Relationer existerar och förändras i möten mellan människor 
och mellan människa och andras partners idéer, texter, ting, fenomen i naturen och så 
vidare. Grundsyn på relationer i utbildning för att förstå relationers betydelse i 
utbildningen behöver man ta hänsyn till de samhälleliga förhållanden som exempelvis 
institutioner och organisationer. Samt de interpersonella förhållanden som till exempel 
tankar, känslor och intentioner. I utbildningen är det fokus på relationer mellan 
personerna som möts. I utbildningens målsättning är det egentliga syftet att främja barns 
och ungdomars utveckling som relationella individer. Det vill säga ansvarstagande och 
kärleksfulla personer i relation till andra. Alltså skolans uppdrag kan förstås som att 
man förenar kunskapsutveckling med levd demokrati, i och genom personliga möten. 
Kommunikation och dialog. Den huvudsakliga kontext i detta sammanhang är hur 
läraren involverar sina elever i interaktion eller samverkan. Undervisning pågår i en 
social dimension vilket kontinuerligt byggs upp av olika verbala och icke verbala 
tecken. Interaktion i utbildningssammanhang innefattar vanligtvis språkliga moment 
som innebär att lärarens avsikt är att hjälpa elevens kunskapsutveckling. Relationen 
mellan läraren och elev utvecklas genom en genuin dialog det vill säga där två personer 
vänder sig till varandra förbehållslöst och är beredd att svara an på och ansvara för den 
andres handlingar. På så sätt uppstår och utvecklas lärarens och elevens relation som 
utgör den relationella pedagogikens kännetecken. Lärarens funktion och hållning. 
Lärarens mål är att skapa möjligheter för elevers utveckling av kunskap, fakta, 
färdigheter, normer och värden. Lärarens uppgift är att hjälpa elevens sökande att förstå 
omvärlden och sig själv i relation till denna. Läraren anses vara en person av stor 
betydelse för att förverkliga möjligheterna för den relationella pedagogiken. I alla 
sammanhang bär lärare en institutionellt och reglerad roll men är samtidigt en konkret 
person. Läraren lär sina elever både indirekt och direkt. Indirekt genom att förmedla 
kunskaper som sedan bearbetas av eleven och genom att skapa lärande miljöer, direkt 
genom sin personliga karaktär och sitt relaterande till eleven (Aspelin och Persson 
2011). Det är relationen mellan barnen och vår blivande roll som förskollärare som vi 
anser vara betydelsefull för att kunna skapa meningsfulla situationer i verksamheten så 
att barnen kan känna trygghet och lära för livet.  
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5 Centrala begrepp  
 
5.1 Inkludering 
 
I Salamancadeklarationen (2006) beskrivs de regler som det svenska skolväsendet ska 
anta. Varje individ har rättighet till undervisning oberoende på vilket behov individen 
har. Barn som är i behov av särskilt stöd ska inkluderas i ordinarie skolor där 
pedagogiken ska sätta barnet och dess behov i centrum. När barnet går i integrerade 
skolor/förskolor skapas förutsättningar för minskad exkludering. Inkludering som 
begrepp kan ha olika innebörder beroende på tid och sammanhang. I en normativ 
mening betecknas inkludering som en process snarare än ett tillstånd enligt Nilholm 
(2006). Begreppet inkludering håller på att växa fram och ta en annan dimension. Det 
innebär att begreppet relateras närmare till det kritiska perspektivet än det 
kompensatoriska perspektivet. I det kritiska perspektivet lokaliserar svårigheterna till de 
faktorer som finns utanför individen och i det kompensatoriska perspektivet till den 
enskilda individen (Nilholm 2006). 
 
5.2 Bemötande 
 
Begreppet bemötande är hur ett möte mellan individer är. Aspelin (2013) menar att ett 
pedagogiskt möte är mellan en lärare och ett barn, där läraren är nävarande och delaktig 
i barnet och i den situation de befinner sig i. Bjervås (2003) menar att det viktigaste för 
en lärare är hur individen gestaltar sin barnsyn både i ord och handlingar. I samspelet 
mellan barn och vuxna har enbart den vuxne ansvar för samspelets kvalitet och dess 
konsekvenser menar Juul och Jensen (2003).  
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6 Tidigare forskning  
 
I detta kapitel utgår vi mestadels från svensk forskning men gör även nedslag i 
internationell. Vi presenterar tidigare forskning som berör barns olikheter, inkludering 
och exkludering, barn i behov av särskilt stöd samt barnsyn och interaktion.   
 
6.1 Barns olikheter 
 
Palla (2011) menar att när vi vänder vår uppmärksamhet mot barnet så blir barnets 
beteende och kunskaper i fokus. Att barn är olika men ändå ska sättas in i förskolans 
gemensamma kontext gör att barnet hamnar i bedömning gentemot förskolans normer 
och förväntade kunskaper. När barns beteende är annorlunda sätts en bedömning 
gentemot andra barn in och oftast blir åldern ett sätt att jämföra. Likaså menar Palla 
(2011) att barnens beteende ska vara i ett lagomperspektiv för att inte bli bedömda eller 
jämförda. Olikheter i barns utveckling ses ändå som något normalt om inte det är ett allt 
för annorlunda beteende eller något avvikande som håller sig kvar. Vad gäller 
pedagogernas bemötande till de behov som barnen har menar Palla (2011) att erfarenhet 
är betydelsefullt. Att möta barnen och anpassa förskolan efter deras behov gör att 
pedagogerna får högre toleransnivå och kunskap som leder till större förståelse. 
 
6.2 Inkludering och exkludering 
 
Dias och Cadimes (2016) studie Effects of personal and proffessional factors on 
teacher´s attitudes towards inclusion in preschool beskriver hur förskollärare upplever 
inkludering av barn som är i behov av stöd. De anser att det är viktigt att läraren har en 
positiv attityd kring inkludering som skapar möjligheter att ge alla barn anpassningar 
för förutsättning till utveckling. Dessutom värdesätts lärarnas metoder och strategier för 
inkludering före att se barnets brister och svårigheter. Resultaten påvisar inte att den 
yrkesmässiga variationen hade någon betydelse på förskollärarnas attityder kring 
inkludering, alltså motsatsen mot det som har rapporterats i andra studier. Studiens 
deltagare bestod av 82 % av förskollärare/lärare med kandidatexamen, åtta hade 
forskarutbildning, endast tre av hade magisterexamen och  20,6 % hade erfarenhet av att 
undervisa barn med särskilda behov. Samtliga deltagarna visade en positiv attityd till 
inkludering och dess metoder. I Nilholm och Alms (2010) studie kring inkluderande 
klassrum, vilken är överförbar på förskolan, visar lärarens syn på begreppet inkludering 
är varierande eftersom varje individ har sin tolkning kring begreppet. Önskan är dock 
att alla barn/elever ska känna sig inkluderade. Arbetssättet ska både vara 
individanpassat och på gruppnivå, menar författarna. Det som framkom som mest 
betydelsefullt i studien för barnen är att se till att skapa tillhörighet, delaktighet, 
acceptans samt att läraren talar om inkludering med barnen/eleverna. 
 
Lee et al. (2015) beskriver att Hong Kong är ett av ställena i Asien som främjar för 
integration i skolan och förskolan. Undersökning visade att hälften rektorerna och 
lärarna inte accepterade barn med svåra funktionsnedsättningar, där resultatet berodde 
på okunskap om inkludering, inkluderande arbetssätt samt den hjälp som fanns att tillgå 
i form av resurspedagoger. Däremot visade forskningen att acceptansen var högre när 
barnen ansågs ha lindriga eller måttliga behov av särskilt stöd. Framgången till 
inkludering beror delvis på lärarnas medvetenhet om barns behov. För att lärarna ska 
utforma undervisning, lärande situationer och erfarenheter måste de ha kunskap om 



  
 

18 

barns kognitiva beteende och dess sociala egenskaper. Lärarens uppfattning och 
förståelse av barnets individuella egenskaper har betydelse för lärarens 
undervisningsstrategier. Lärare som hade erfarenhet av att undervisa barn med 
rörelsehinder hade en mer positiv och accepterande inställning. På samma sätt var de 
lärare som arbetade med barn i behov av särskilt stöd mer accepterande än de utan 
erfarenhet. 
 
6.3 Barn i behov av särskilt stöd 
 
Sandberg et al. (2010) påstår att i Sverige finns en brist om hur konstruktionen av 
definitionen ” barn i behov av särskilt stöd” används i Sverige. Även om denna 
definition har använts sedan många år tillbaka i svensk skolpolitik, finns ingen kunskap 
om bergreppets konstruktion. Det är inte känt vilka kriterier som används av 
förskolepersonal för att överväga om ett barn eller grupper är i behov av särskilt stöd. 
För att få kunskap om statusen för tidigt ingripande i förskolan anses det nödvändigt att 
avgränsa konstruktionen av “barn/grupper i behov av särskilt stöd” i svenska förskolor. 
 
Resultatet av Sandbergs et al. (2010) studie visade att personalens konstruktion av “barn 
i behov av särskilt stöd” speglade delvis på barnets faktiska förmågor i förhållande till 
kontextuella krav. Definitionerna kan därför inte bara ses som sociala konstruktioner 
som saknar samband med den verkliga miljön. De aspekter som personalen anser 
viktiga för att definiera om ett barn är i behov av särskilt stöd baserades på barnets 
försämringar samt ur social funktion och sammanhang. Den kvalitativa analysen av 
konstruktionen “barn i behov av särskilt stöd” kategoriserades i två teman, det vill säga 
barnperspektiv som bygger på barns behov och egenskaper och organisatoriskt 
perspektiv som bygger på krav på organisationen i förskolan. Barnperspektivet består av 
tre kategorier enligt resultatet: Alla barn är i behov av särskilt stöd. I denna kategori 
uttrycker idén att ibland är alla barn i behov av särskilt stöd. Det relateras inte till en 
förutbestämd barngrupp, utan man föreslår istället att en del barn är i behov av mer stöd 
än andra. Behoven kan vara övergående eller permanent. Barn som har en formellt 
identifierad diagnos och barn som behöver stöd av socialtjänsten och som har 
omhändertagits. I den tredje kategorin beskrivs de barn som behöver ytterligare stöd, 
utan diagnos eller formell identifiering av behov av särskilt stöd. De svårigheter som 
upplevs av barnen kan relateras till sociala, emotionella, intellektuella, medicinska, 
psykologiska och/eller fysiska svårigheter. Barn med språkstöd eller barn till 
missbrukande föräldrar organiserades i denna kategori. 
 
De barn som på ett eller annat sätt behövde extra stöd organiserades i två 
underkategorier; nämligen vård- och utvecklingsaspekt. Med vårdaspekt menas de barn 
som behöver extra omsorg och stöd för deras välbefinnande. Dessa barn kräver extra 
uppmärksamhet från vuxna, tillgivenhet, uppmuntran, hjälp med självreglering och stöd 
i sina relationer och även  barn som var i konflikt med andra organiserades i denna 
kategori. Under utvecklingsaspekt beskrivs de barn som skiljer sig utvecklingsmässigt 
från de andra barnen på grund av språkkunskaper, motorik, sociala färdigheter, 
emotionell reglering och kognitiva färdigheter och barn i behov av ytterligare stimulans 
för optimal utveckling och lärande (Sandberg et al. 2010).   
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6.4 Barnsyn och interaktion 
 
Aspelin (2014) tar upp tre normativa föreställningar som kan påverka lärarens attityd 
kring barnens lärande. Först är det så kallade pedagogiska receptet som består av 
instruktioner. Det vill säga läroplaner, modeller och metoder som beskriver hur lärarna 
bör agera i olika situationer. Det andra är de pedagogiska lärorna som klargör de etiska 
system som varför lärare agerar på ett eller annat sätt. De flesta moderna teorier 
kategoriseras inom de pedagogiska lärorna. Det tredje beskrivs som en “pedagogisk 
ledstjärna”, här ges ingen utgångspunkt för lärarens agerande, i stället är det lärarens 
uppgift att ständigt uppdatera och förstärka sina personliga värderingar (Aspelin 2014). 
 
Johansson (2003) beskriver barns perspektiv med att ha en uppfattning om barnets 
livsvärld i olika sammanhang. Vilka avsikter barnet har och hur det utspelar sig. För att 
förskolläraren ska kunna förstå barnens perspektiv krävs det förmåga och en vilja att 
förstå och känna med andra. Det gör vi delvis genom kommunikationen i mötet med 
barnen. Vidare poängterar Johansson kommunikationen som inte bara är ord, utan 
kroppsspråk, gester och tonfall, i ett möte med en annan individ. I mötet delar vi 
erfarenhet, tankar och känslor men ändå kan vi inte veta hur den andra individen tänker 
och känner. Hur ett barn definieras har betydelse för den omsorg och bemötande som de 
får, synnerligen när det handlar om synsätt på barn och människo-syn. Inom sociologin 
kan barnsyn förstås utifrån två synsätt. Det ena synsättet är att barn betraktas som mer 
ofullkomliga än vuxna, som “human beco-mings”. Inom detta synsätt blir barndomen en 
brist. Barn blir något som ska åtgärdas genom utveckling och socialisation. Barn 
betraktas efter ålder, barns uttryck blir tecken på att de har en viss ålder eller befinner 
sig i ett visst utvecklingsstadium. Kön, personlighet och familjetillhörighet är sådana 
faktorer som blir mindre betydelsefulla. Barn som “human being” förstås som 
medmänniskor med intentioner och förmåga till mening även om barn inte har vuxnas 
begreppsapparat eller samma verbala och kroppsliga fallenhet. Barns delaktighet anses 
viktig. Det är denna gemensamma värld som utgör inspirationskälla för barns och 
vuxnas gemensamma aktiviteter (Johansson 2003). 
 

Det som visar sig för barnet tar sig uttryck i barnets sätt att vara, i kroppsliga, 
sinnliga och språkliga uttryck, i gester och tonfall, i en situation, i ett sammanhang 
där också forskaren ingår (Johansson 2003: 44). 

  
Göncü och Weber (2000) studien visar hur lärarnas interaktion med de yngre barnen 
varierade i de olika undersökta situationerna. Lärarnas interaktion skedde mer i 
problemlösningssituationer än i leksituationer. Lärarnas maktposition visade sig på 
samma sätt i problemlösningssituationer som i andra situationer för att vägleda barnen 
under verksamheten. Barnen interagerade mer med varandra än de gjorde med sina 
lärare. Vid problemlösningssituationer interagerade barnen lika mycket sinsemellan som 
de gjorde med sina lärare. Dynamiken mellan dessa barns interaktion med lärare och 
kamrater skilde sig åt markant. Resultatet i undersökningen visade sig stödja Vygotskijs 
teori, där barn samspelar med andra barn för lärande och utveckling. Veraksa och 
Shiyan et al. (2016) undersökte vilken roll läraren har för barnens kunskapsintag. De 
ville påvisa om hur en lärares engagemang i barnen påverkar barnens sätt att lära. Det 
visade sig att barnen som fick ett varierat sätt att samspela, det vill säga både barn-barn 
och barn-vuxen hade störst utvecklingspotential. Barn behöver en lärare som leder 
barnen till ett lärande men de behöver också få utveckla sina egna strategier för att lösa 
problem. Vilket vi kan koppla till vår studie och vår frågeställning kring vilka metoder 
och strategier som förskollärarna använder sig av för att interagera med barn. 
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Sammanfattning 
 
För att kunna bemöta barnen ur barnens perspektiv är det viktigt att anpassa 
verksamheten för allas behov. Det är betydelsefullt att som lärare ha en positiv attityd 
till barns olika förutsättningar samt att se till att barnen känner delaktighet. För att 
kunna inkludera alla barn i verksamheten är det väsentligt att läraren är medveten om 
varje barns behov och därefter engagerar sig i varje individ.  
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7  Metod 
 
Vår studie utgår från en fenomenografisk forskningsmetod som inriktar sig på att 
beskriva människors sätt att förstå ett fenomen. Fejes och Thornberg (2009) beskriver 
att fenomenografin riktar sig mot människors sätt att förstå sin omvärld och 
uppmärksamheten riktar sig mot variationen i människors sätt att förstå sin omvärld än 
att hitta likheterna mellan dess. Det är uppfattningen som är betydelsefull där Patel och 
Davidsson (2011) förklarar att genom uppfattningen av något är att skapa en mening 
som är förutsättningen för hur vi agerar och resonerar. Vår ambition med denna studie 
är att undersöka hur förskollärare upplever hur de får med alla barn i förskolan. För att 
undersöka hur förskollärarna på de utvalda förskolorna upplever att alla barn ryms i 
förskolans sociala sammanhang har vi valt att intervjua sex förskollärare som varit 
verksamma som förskollärare under en längre tid. Utifrån detta har vi utgått från en 
kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som kännetecknas av att forskarna 
har en intervjuguide (bilaga B) som grund, men ändå att kunna lyssna in förskollärarna 
och låta dem tala fritt om sina tankar och erfarenheter (Denscombe 2014). Vårt syfte 
med denna studie är att kunna få fram hur förskollärare upplever att de kan bemöta alla 
barn i förskolan. Eftersom alla förskollärare har olika erfarenheter, vill vi belysa deras 
synsätt vad gäller bemötande av alla barns olikheter. När det handlar om att försöka få 
reda på olika människors upplevelser, åsikter och tankar anses intervjuer vara en 
lämplig metod enligt Denscombe (2014). 
 

7.1 Datainsamlingsmetodik 
 
I vår studie har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer som metod. Intervjuerna 
har utgått från dilemman som vi erfarit utifrån egna erfarenheter, där barn utmanar 
pedagogerna. Dessa dilemman är till för att underlätta för förskollärarna att enkelt 
komma in i tankesättet och på så sätt underlätta starten på diskussionen. Denscombe 
(2014) beskriver att forskningsintervju är en metod för datainsamling, där människornas 
svar används som datakälla på forskarens frågor. Vi valde intervju som metod, då vi 
önskade få utförliga svar från förskollärare. Dessutom gavs det utrymme för att ställa 
följdfrågor om det var något som behövdes förtydligas. Tidsbegränsningen var en faktor 
till den valda metoden samt att intervjuer lämpar sig bra för våra frågeställningar. I 
semistrukturerade intervjuer får förskollärarna möjlighet att utveckla sina tankar och 
uppfattningar. Denscombe (2014) förklarar att semistrukturerade intervjuer utförs med 
förutbestämda frågor där intervjuaren är inställd på att vara flexibel för ordningsföljden 
i frågorna och låter den intervjuade att utveckla sina idéer. (Denscombe 2014). 
Intervjufrågorna baseras efter studiens frågeställningar. Genom att ställa samtliga frågor 
(se bilaga B) till förskollärarna har vi tagit del av deras erfarenhet och upplevelser om 
dess arbete med barn med olika behov. 
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7.2 Urval 
 
De sex förskollärare som vi intervjuat arbetar på olika förskolor på avdelningar med 
barn i olika åldrar. Vi har valt förskolor i olika geografiska områden i Sverige på grund 
av att vi bor på olika platser. Dessa förskolor har ingen koppling till oss, då vi önskade 
få svar som kunde ge oss bästa möjliga förutsättningar för att ge svar på våra 
frågeställningar. I våra intervjuer har urvalet av förskollärares erfarenhet varit av 
betydelse, eftersom vi anser att en förskollärare som varit verksam en längre period, har 
haft fler tillfällen att se och arbeta med barns olikheter och likheter. Förskollärarna och 
förskolorna i studien har fått fiktiva namn för att skydda dem från igenkänning. Här 
nedan följer en presentation av respektive förskollärare: 

 

 
Illustration 1. Visar en översikt över de sex förskollärarna som deltagit i undersökning. Här 
redovisas pedagogernas utbildning, erfarenhet och åldersgrupp de arbetar med. 
  

          Lisa 
 
Utbildad Förskollärare  
20 års erfarenhet 
 
Åldersgrupp 3-5 år 

          Stina 
 
Utbildad Förskollärare  
29 års erfarenhet 
 
Åldersgrupp 1-3 år 

         Anna 
 
Utbildad Förskollärare  
32 års erfarenhet 
 
Åldersgrupp 3-5 år 

        Linda 
 
Utbildad Förskollärare  
27 års erfarenhet 
 
Åldersgrupp 1-3 år 

        Anton 
 
Utbildad Förskollärare  
9 års erfarenhet 
 
Åldersgrupp 1-3 år 

         Eva 
 
Utbildad Förskollärare  
24 års erfarenhet 
 
Åldersgrupp 3-5 år 
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7.3 Genomförande 
 
För att göra denna studie möjlig kontaktade vi respektive förskolor per telefon för att 
berätta om vår önskan att intervjua förskollärare samt om vårt syfte med denna studie. 
Därefter skickades ett brev till de berörda förskolorna där de verksamma förskollärarna 
arbetar. I informationsbrevet framgick en kortare beskrivning av oss, undersökningens 
syfte och de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2011). I förväg hade vi 
framställt en intervjuguide med teman och underliggande frågor. Varje tema beskrevs 
som ett dilemma från våra egna erfarenheter i förskolans verksamhet, där barn på något 
sätt utmanar förskollärarna. Vi ville få reda på hur förskollärare upplever dessa 
situationer samt om de hade erfarenhet av liknande händelser och hur de då agerar. Av 
praktiska skäl och önskemål av förskollärarna genomfördes intervjuerna både på 
förskolan och utanför förskolans verksamhet. Intervjuerna spelades in med våra 
smartphone och kompletterades med stödord. Vår ambition var att begränsa intervjun 
till 30 minuter för att kunna vara fokuserade. När intervjuerna var klara transkriberades 
materialet och därefter började vi analysera empirin. De fördelar som finns med denna 
metod är att vi kan få kännedom om vad förskolläraren har för upplevelser och 
erfarenheter kring de frågeställningar vi tagit upp. En av nackdelarna med vissa 
intervjuer var att hålla tidsramen. Orsakerna till detta kan vara vår oerfarenhet att 
genomföra intervjuer men vi upptäckte också att vi är olika som individer och behöver 
olika utrymme för att sätta sig in i varje fråga. Vi upplevde även att det var svårt att inta 
en neutral roll som forskare för att inte påverka förskollärarnas åsikter. Det gjorde att vi 
fick arbeta med att påminna oss själva att inte bidra med egna åsikter. 
 
7.4 Bearbetning av data 
 
Bearbetning av dataanalysen började med transkribering av samtliga intervjuer. 
Transkriberingsarbetet började med att vi lyssnade på en intervju i taget flera gånger, vi 
spolade fram och tillbaka varje inspelning för att lyssna om vad de sagt för att på så sätt 
uppfatta så mycket som möjligt från intervjun. Sedan transkriberades varje intervju 
ordagrant ner i ett worddokument. De inspelade intervjuerna har sparats och på så sätt 
har det varit möjligt att gå tillbaka till inspelningarna för ytterligare analys eller 
bearbetning. Därefter läste vi genom intervjuerna för att bilda oss en uppfattning av 
respondenternas svar. Målet med studien är att belysa hur varje förskollärare upplever 
sig och sitt arbetslags sätt att inkludera alla barn i deras verksamhet utan att vi lägger 
några som helst värderingar i deras arbetssätt. Ett transkriberingsarbete är krävande och 
det tog tid att transkribera alla sex intervjuer. Denscombe (2014) menar att 
transkriberingsprocessen kan vara påfrestande men det är en värdefull del av 
forskningen eftersom forskaren kommer i närkontakt med data. Transkribering 
underlättar för att genomföra detaljerade sökningar och jämförelser mellan 
informationen. Därefter gjorde vi en urskiljning av datainsamlingen i relation till vårt 
syfte och frågeställningar. Identifiering gjordes genom att kategorisera det som var 
gemensamt och olikheterna i varje intervju. Vidare utvecklade vi en tabell med 
underkategorier som analyserats fram. Varje kategori bearbetades genom analysering 
för att fastställa om vi hade fått svar på våra frågeställningar eller fått nya perspektiv. 
Denscombe (2014) menar att kvalitativa forskare inte kan presentera all data. Ett urval i 
den insamlade empirin gjordes för att identifiera de viktigaste delarna av informationen. 
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7.5 Etiska överväganden 
  
I vår studie har de fyra forskningsetiska principerna från vetenskapsrådet efterföljts. Vi 
har genom brev som skickades till de sex förskollärarna som skulle intervjuas 
presenterat oss och beskrivit vårt syfte med studien, vilket kan jämföras med 
informationskravet. Där vi uttryckligen berättat om omfattningen av studien och vilken 
roll de intervjuade har. Vid första mötet med förskollärarna var vi tydliga med att gå 
igenom de forskningsetiska reglernas betydelse. Samtyckeskravet som innebär att 
pedagogerna själva får besluta om de vill delta eller avsluta studien när de själva önskar. 
Vi förklarade även för förskollärarna på förskolorna att vi var intresserade av de svar 
som de gav oss under intervjuerna för att få en kännedom om hur de upplever sitt och 
övriga pedagogers bemötande med barnen, utan att vi lägger någon värdering av deras 
arbetssätt. Vi erbjöd även pedagogerna att läsa igenom vår studie innan den 
publicerades. Vidare berättade vi att svaren enbart skulle användas i vår studie, vilket 
nyttjandekravet föreskriver enligt Vetenskapsrådet (2011). För att skydda förskollärarna 
samt förskolornas identitet förvarar vi allt som rör forskningen och personuppgifter på 
ett sätt som gör att ingen obehörig kan ta del av det, vilket Vetenskapsrådet (2011) 
skriver kring konfidentiallitetskrav.  
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8 Resultat 
 
I kapitlet resultat kommer vi presentera en del av den empirin som är väsentlig för våra 
frågeställningar. Kapitlet är indelat i kategorier efter de frågor som ställdes under 
intervjuerna. Namnen som nämns i kapitlet är fingerade. Syftet med vår studie är att 
fördjupa våra kunskaper om förskollärarens syn på bemötandet av alla barn i förskolan. 
Utifrån studiens empiri har vi identifierat kategorier som vi utgår ifrån när det gäller 
resultatet och analysen. Dessa kategorier är bemötande, gemensam barnsyn, 
inkludering, miljö och meningsskapande, normalitet och avvikelse, 
förhållningssätt  samt metoder och strategier . 
 
8.1 Bemötande 
 
Samtliga förskollärare förklarar att, vara en närvarande pedagog är betydelsefullt i 
bemötandet av barn. Förskollärarna klargör vikten av att dagligen bekräfta barnen samt 
att visa respekt genom att tala med dem utifrån deras nivå. Hur man som förskollärare 
kommunicerar med barnet beskrivs som betydelsefullt. Kommunikation relateras till att 
vara en lyssnande pedagog och försöka förstå barns agerande, det vill säga när barnet 
vill eller motsätter sig att göra en viss sak. Det anses viktigt att fånga barnet i de 
situationer som uppstår. Anton menar att pedagogernas bemötanden mot barnet har 
utvecklas genom åren och att i arbetssättet använder de sig av varierande strategier.   
 
“Nej, det har inte förändras, men det har nog utvecklas. Att man kanske får mera 
strategier på hur man kan bemöta såna där olika dilemman. Att man kan tänka på olika 
sätt att ingenting är svart eller vitt, se helheten” (Anton). 
 
“ Det gäller ju att fånga barnet också, kan man ju säga . Liksom att man kan ju berätta 
en saga, för att fånga upp barnet...så kanske det sitter kvar” (Lisa). 
 
Enligt Anna handlar bemötandet om att bygga en bra relation med barnen genom att 
skapa trygghet och på så sätt få en bra kontakt. Hon menar att det är viktigt att lyssna in 
barnen för att veta vart barnen befinner sig. 
 
“ ...så är det viktigt att jag möter varje barn med blicken och med hörseln, hör hur de 
låter, kan se på deras ansiktsuttryck vad som har hänt innan de kommer dit så att jag 
möter dem i det läget” (Anna). 
 
Beröm och positiv respons anses betydande för att bemöta barnen men även aspekter 
som gränssättning, bra arbetsstruktur och vara närvarande vid övergångarna. Med 
övergång menas en övergång mellan aktiviteter eller situationer. Förskollärarna 
uppmärksammar hur de som professionella försöker förutse vad som kan hända i en viss 
situation eller sammanhang. Detta görs genom att de försöker sätta sig in i olika 
händelseförlopp för att bidra till att kunna hjälpa barnen. 
 
8.2 Gemensam barnsyn 
 
Förskollärarna anser vikten av att ha gemensam barnsyn i ett arbetslag. Genom att 
diskutera barnsyn mellan kollegorna och i arbetslaget bidrar till att bemöta barnen på 
samma sätt. Två förskollärare nämner att samsyn är bra för bemötande av barnet. 
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”Jag tycker det är viktigt att man har diskussioner i arbetslaget. Det är viktigt att stärka 
barnet och känna att de kan vara med. Höra ”jag mår bra, jag kan”. Vi tränar och 
uppmuntrar dem” (Linda). 
 
Barnsyn relateras till bemötande, människosyn och hur man ser och uppträder mot 
barnen. Både delaktighet och valmöjligheter som ges till barnet relaterar förskollärarna 
till barnsyn. Förskollärarna anser att trivsel och vikten att skapa trivsamma situationer är 
också barnsyn. 
 
”Alla människor är lika värda. Barnsyn är alltså människosyn, man ska behandla alla 
som man själv vill bli behandla, se till barns egna intresse och behov.” (Anton). 
 
”Regler och struktur är också barnsyn, vad man tillåter barnen att göra, min barnsyn 
gentemot kollegorna också är väldigt viktig” (Stina). 
 
”Det första som gör att barnet blir trygg. Det är liksom själva grunden. Där du börjar 
med anknytning så barnet ska känna sig tryggt. För att är barnet tryggt så blir det 
också lättare att reglera eller att skapa mening, att se individen” (Eva). 
 
En av förskollärarna relaterar barnsyn till struktur, regler och rutiner. Förskollärare Eva 
kopplar barnsyn till trygghet och anknytning. Trygghet anses som en viktig grund. 
Barns egna intressen och behovet ges i uttryck på olika sätt i intervjun med 
förskollärarna. 
 
8.3 Inkludering 
 
Flera av de intervjuade förskollärare tar upp att inkludering är när alla barn är med i 
gemenskapen på förskolan. Att bemöta barnen på ett likvärdigt sätt oavsett kön eller 
funktionshinder samt vikten av att betrakta barnen utifrån deras olika förutsättningar, är 
av betydelse. Genom att lära sig att ta hänsyn till varandra i en grupp är ett sätt att arbeta 
med inkludering menar förskollärare Stina. Förskollärarna uttrycker att det är viktigt att 
ta tillvara på barnens egenskaper och se att varje barn är en egen individ med egna 
behov. De uttrycker att alla barn är lika värda och får ta lika stor plats oavsett 
funktionshinder eller personlighet. 
 
“Man måste ta tillvara på alla barns intresse och individuella behov och försöka 
sammansätta det i en grupp, samlärande till exempel. Ett barn har svårt med en sak, 
men kanske är bra på en annan sak. Då lyfter man det och sedan lär de av varandra” 
(Anton). 
 
”Alla i gruppen ska ju ta hänsyn till varandra. Och då ser inte barnen att det är ett 
funktionshinder. Att hon inte går. Om man själv inte säger det” (Stina). 
 
“Inkludering för mig är att när man gör någonting inom förskolan så ska alla känna att 
de har en viktig del i det hela. De ska känna sig delaktiga. Alla barn kan få olika 
uppgifter” (Anna). 
 
Förskollärarna beskriver att det är betydelsefullt att sätta barnen i centrum och att vara 
en närvarande pedagog. Dialogen mellan barn och pedagog anser förskollärarna är 
central för att förstå barnens tankar och agerande. Linda förklarar inkludering med att 
det är viktigt att se att vi alla är olika som personer med olika behov och förutsättningar 
och att de vuxna ser barnens olikheter som positivt. Därför är det inte rättvist att göra 
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rättvist för alla i olika situationer. En annan aspekt som nämns att många gånger handlar 
om barn som har en diagnos eller en annan problematik. Det framkommer även att det 
är viktigt att arbetslaget samtalar kring inkludering så arbetslaget har en samsyn kring 
begreppet. 
 
8.4 Miljö och meningsskapande 
 
Den fysiska miljön är en av aspekt som nämns av förskollärare och som anses kan 
påverka barns beteende. En orsak kan vara att barnet vistas i ett rum där miljön upplevs 
rörigt av barnen på grund av exempelvis ett överflöd av leksaker, för många personer 
eller intryck i rummet. Förskollärare menar att barns beteende kan påverkas genom att 
barnet blir oroligt, överaktiv och okoncentrerat. Barns oro och koncentration kan variera 
beroende på situationen runt barnen. Som pedagog måste man kunna bemöta barnen 
genom att använda sig av andra strategier i arbetssättet menar förskollärarna, 
exempelvis planera en kortare samling eller sitta i ett lugnare rum med mindre intryck. 
 
“ De har vissa perioder där det kryper i kroppen. Men då kan man istället tänka att 
man behöver sitta en kortare tid, kanske” (Eva). 
 
Anton refererar till dilemma 2 där barnet agerar annorlunda vid samlingen. Han menar 
att man måste bemöta situationen genom att försöka fånga barnets uppmärksamhet eller 
byta ämne på den planerade samling. Han uttrycker vikten att lyfta barnet genom att ge 
en positiv respons i gruppen. Eva tar upp att barn har perioder då det är svårare att sitta 
stilla och lyssna. 
 
”Bjuda in det barnet. Vad vill du lära de andra barnen eller vad vill du göra idag på 
samlingen? Se det barnet gjorde för de andra”(Anton).  
 
Linda menar att det är viktigt att hålla sig till strukturen som finns på förskolan för att 
underlätta för barnet som behöver en mer strukturerat arbetssätt. Förskollärarna anser att 
det är bra att tänka på sitt förhållningssätt för att skapa mening. I detta sammanhang 
innebär det att skapa mening från en social konstruktion. Eva tar upp ICDP ett 
vägledande samspel vilket hon förklarar som den emotionella dialogen, 
meningsskapande och utvidgande dialogen samt den reglerande dialogen som är 
betydelsefullt för att bemöta barnet. 
 
”När jag läste de här dilemmana eller vinjetter då kände jag direkt ICDP Alltså, det 
meningsskapande, den reglerande dialogen och jag tänker på den fysiska kontakten. 
Det första som gör att barnet blir trygg. Det är liksom själva grunden. Där du börjar 
med anknytning så barnet ska känna sig tryggt. För att är barnet tryggt så blir det 
också lättare att reglera eller att skapa mening, att se individen” (Eva). 
 
Pedagogerna uttrycker att det är olika hur man bemöter barn i olika situationer. Det 
finns inga specifika mallar på hur en pedagog ska agera eftersom varje situation är unik. 
 
8.5 Normalitet och avvikelse 
 
Förskollärarna uttrycker att arbetssätt och förhållningsätt är väsentliga för att bemöta ett 
barn som behöver extra stöd under sin vistelse på förskolan. När det handlar om 
arbetssättet nämner förskollärarna att närvarande samt att handledning är bra för barnet i 
övergångarna, det vill säga övergång från ena situation/aktivitet till en annan. Innehållet 
i aktiviteterna anser två förskollärare är väsentligt för att fånga barnets intresse samt att 
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gruppens storlek har betydelse för att kunna stödja och se barnet. Dokumentation, 
observationer och arbetsstruktur är sådana aspekter som förskollärarna anser kan hjälpa 
arbetslaget att ta reda vad som orsakar barnens oro eller beteende. 
 
“Det börjar ju då med att man upptäcker själv att det är något som inte stämmer riktigt, 
man gör själv lite observationer och se om man kan se några, någon röd tråd i det 
hela” (Anna). 
 
”Där ser man också och jobbar man i smågrupper. Den lilla individen och vad den 
individen har för behov och då som pedagog är man mer professionell och kunna ge 
den stöttning som barnet behöver. Att hitta andra arbetsformer som passar barnet med 
andra innehåll” (Eva). 
 
”Inte vara med i situationen i hallen där det är många barn, utan kanske får man gå ut 
först eller också kanske man ska gå ut sist” (Linda). 
 
”Så det är viktigt att se individen och att vi har olika behov” Viktigt att ta reda på 
anledningen till att barn inte vill eller kan” (Linda). 
 
En av pedagogerna uttrycker att fokus ska vara på det som barnet är bra på och inte på 
dess funktionsnedsättning samt vikten att visa hänsyn till varandra i gruppen. 
Förskollärarna uttrycker det som är väsentligt är att se och bemöta individen och dess 
behov samt att lyfta det positiva hos barnet för att skapa mening. 
 
8.6 Förhållningssätt 
 
Förskollärarna tar upp arbetssättet som en viktig del i förhållningssättet för att bemöta 
barns olikheter. Anton menar att man bör diskutera vad man har för förhållningssätt på 
förskolan, eftersom det aldrig är accepterat att hålla i ett barn enligt ett av dilemman. 
Kommunikationen anses viktig när det uppstår situationer där pedagogerna agerar olika. 
Det lyfts fram att de arbetar med mindre grupper och på så sätt blir det möjligt att se och 
kunna ge stöd till varje individ. 
 
Ja, en dialog runt omkring det hela. Alltså hur vi gjorde men kanske i förhållningssättet 
överlagt. Vad har vi för förhållningssättet på våran förskola, avdelning? Är det 
accepterad det här? Alltså, ska vi hålla i barnet eller ska vi låta barnen springa runt. 
Vad ska vi göra? Hålla i dem är aldrig accepterad men hur ska vi göra? (Anton). 
 
“Nu jobbar vi väldigt mycket med projekterande arbetssätt. Där ser man också och 
jobbar man i smågrupper. Den lilla individen och vad den individen har för behov och 
då som pedagog är man mer professionell och kunna ge den stöttning som barnet 
behöver i ett stort sammanhang” (Eva). 
 
Förskollärarna tar upp tecken som stöd som ett arbetssätt för att möta alla barns behov. 
Anna förklarar att hon använder sig av att ritprata som metod när det gäller konflikter 
mellan barnen eller med en vuxen. 
 
“...barnen som har så stark vilja är ju oftast i konflikter med andra barn, då är ju ett 
sätt att ritprata, där bägge barnen får berätta vad det är som händer” (Anna). 
 
“Att låta röra sig och bli en glädje istället för ...Sitt still, vi ska ha samling! Det passar 
sällan många barn och sällan, sällan många barn” (Eva). 
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Det framkom genom olika uttryck att det är verksamheten som ska anpassas till varje 
barns behov och förutsättningar. Att det är pedagogernas ansvar att följa uppdraget och 
se till att arbetssättet ska förändras och anpassas till varje individ. Strukturen kring 
barnen är viktigast när det gäller förhållningssättet och det görs genom att skapa 
trygghet för barnen och att lyssna till dem anser förskollärarna. 
 
8.7 Metoder 
 
De metoder som förskollärarna använder för att bemöta och inkludera barnet relateras 
till vägledning och handledning. Två av förskollärarna anser att det är viktigt att finnas 
nära barnet för att kunna handleda i de olika situationer som uppstår. 
 
”Finnas nära som handledning och kanske finnas nära i situationen. Så det är viktigt 
att se individen och att vi har olika behov” (Linda). 
 
De situationer som nämns är leken och övergångarna mellan aktiviteter/rutiner. 
Förskollärarna anser vikten att se individen och dess behov. Mer än hälften av 
förskollärarna tar upp att det är viktigt att lyfta det positiva hos barnet, Anton menar att 
det väsentligt att lyfta det positiva i stora sammanhang och det positiva barnet gör i 
gruppen eller för kamrater. 
 
”Det gäller att vara medveten om hur man ska förutse. Då tycker jag att det extra 
viktigt att lyfta upp det positiva i stora sammanhanget” (Anton). 
 
Förskollärare uttrycker att alla barn är i behov av olika typ stöd, hon menar att det att 
det handlar om att skapa mening och att vara närvarande. Stina tar upp att fokus ska 
vara det som man är bra på och inte på barnets funktionsnedsättning. 
 
”Ge barnet positiv respons. Inte ge upp, försöka igen efter några dagar” (Anna). 
 
”Se det barnet gjorde, för de andra. För att få en positiv känsla tillsammans” (Anton). 
 
”Alla i gruppen ska ju ta hänsyn till varandra. Och då ser inte barnen att det är ett 
funktionshinder” (Stina). 
 
”Vi har jobbat mycket med konsekvenshandling. Har de gjort något dumt så får de gå 
och hålla oss i handen” (Lisa). 
 
Förskollärarna beskriver olika metoder för att bemöta barn i förskolan. Förskollärare 
Lisa nämner att de arbetar med konsekvenshandling i barngruppen. 
 
8.8 Strategier 
 
Alla förskollärarna berör olika typer av strategier men från olika infallsvinklar. Beröm 
och att lyfta det positiva hos barnet berörs av förskollärarna. 
 
”Min roll är att försöka hjälpa barnet över det som är svårt och jag tror ju mycket på 
det här med positiv respons på allting som är runt om” (Anna). 
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Förskollärare tar upp att alla barn har olika behov och behöver stöd på olika sätt. 
Barnets behov av stöd relateras till arbetssätt, rutiner, språket, kommunikation samt 
motorik och handledning. 
 
”Alla barn är beroende av stöd på olika sätt. Det kan vara språkligt, det kan vara via 
teckenförstärkning för kommunikation. Det kan vara stöd att försöka förhindra så att 
det inte blir konflikt. Att man är närvarande pedagog i alla de här rutinsituationerna” 
(Eva). 
 
Anton menar att man tittar på själva processen för att få en inblick i vad som oroar och 
vad kan man göra åt situationen exempelvis arbetssätt, rutiner och miljön. 
 
”I själva processen tittar vad som oroar över. Kan man göra nånting här och nu, 
rutiner, andra arbetssätt, möblera om (miljön) osv. Se till barns egna intresse och 
behov” (Anton). 
 
Förskollärarna tar upp vikten att vara närvarande och finnas till för att ge extra stöttning. 
Stina uttrycker att om barnet behöver extra träning på det som barnet behöver ska ges 
utan att barnet ska känna sig annorlunda. 
 
”Språkliga, motoriska, men att man inte lägger så stort fokus på det, utan att man 
fokuserar på det som barnen är bra på” (Stina). 
 
Två av förskollärarna menar att man måste hjälpa barnet med det de har svårt med, att 
agera och handla innan för att undvika att utsätta barnet i situationer där konflikter kan 
uppstå. En annan strategi som Linda tar upp är att undvika stora grupper, undvika att 
vara med i övergångarna där det händer mycket till exempel tamburen vid 
av/påklädning. 
 
”Utnyttja de tillfällena och vara tillsammans. Att man inte behöver utsättas för stora 
grupper för mycket. Ja, strukturen är jätteviktigt. Jag tror att barn som har extra behov, 
har ännu mera behov av tydligt struktur”(Linda). 
 
Linda menar att arbetsstrukturen är mycket viktig för alla men extra viktig för barnen 
som har extra behov. 
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9 Analys 
 
I analysdelen kommer vi att utgå från resultatet och ställa det i relation till tidigare 
forskning, centrala begrepp, bakgrunden med utgångspunkt i syftet och 
frågeställningarna i studien. 
 
9.1 Inkludering 
 
Studien visade att inkludering i förskolan är när alla barn får vara med i gemenskapen 
och vara delaktiga i verksamheten. Ta tillvara på barnens intressen, erfarenheter och 
behov anses väsentligt av förskollärarna. Genom att se varje barn och dess egenskaper 
ges möjlighet till samlärande kring barnen. Att lyfta barnen och ta tillvara på varandras 
egenskaper minskar exkludering. Som vi ser i studien ses begreppet inkludering på olika 
sätt beroende på hur förskollärarna ser på barns olikheter. Nilholm (2006) tar upp detta 
ur ett skolperspektiv, där han menar att begreppet är skapat utifrån att barn är olika. En 
förskollärare anser att inkludering är svårt begrepp och att det kan tolkas ur olika 
synvinklar. En intressant synvinkel som en förskollärare tar upp är den jämförelsen 
mellan inkludering och barnens egen delaktighet, påverkan och integritet. Där han å ena 
sidan menar att barnen ska ha sin egen integritet och vara med och påverka förskolans 
verksamhet. Å andra sidan tar han upp den övriga barngruppens inkludering till 
verksamhetens aktiviteter. Att det kan vara ett bekymmer att hitta en balans mellan det 
enskilda barnet och de övriga för att skapa en inkludering som gäller alla. Jämförs detta 
med Nilholm och Alm (2010) som poängterar inkluderande arbetssätt både på individ- 
men även på gruppnivå, kan det vara bekymmersamt att hitta balansen mellan dem 
båda. 
 
En aspekt är att vara uppmärksam som pedagog och bekräfta barnet. Förskollärarna 
menar vikten att lära barnen att ta hänsyn till varandra oavsett funktionsnedsättningar, 
kön, socioekonomiska eller etniska tillhörigheter. Det är en del i arbetet av 
värdegrundsfrågorna som kan kopplas till läroplanen. Nilholm (2012) menar att målet 
inkludering borde ha varit tydligare i läroplanen eftersom denna fråga lett till olika 
särlösningar att ta hand om barns olikheter på förskolor. En förskollärare påpekar vikten 
av att inte nämna barns olikheter inför barnen. Hon menar att det är då problematiken 
föds, vilket kan jämföras med vad Dias och Cadimes (2016) kom fram till i sin studie. 
De menade att tyngdpunkten ligger hos de professionella förskollärarna och vilken 
attityd de har till inkludering. Att de ser hur de kan anpassa verksamheten till alla barn 
på förskolan. Anpassningar för att alla barn ska kunna vara med i olika aktiviteter är 
också något som vår studie visar tydligt. Förskollärarna använder sig av olika 
hjälpmedel för att hjälpa barnet att få en förförståelse för vad som kommer hända. Dessa 
hjälpmedel är tecken som stöd (TAKK) och ritprata. Extra stöd är något som 
förskollärarna upplever att alla barn är i behov av beroende på situation, ålder och 
förutsättningar.  
Studien visar att en samsyn kring inkludering i arbetslaget har betydelse för hur man 
arbetar med barnen men även vikten av att diskutera innebörden av begreppet 
inkludering hos varje pedagog. Det framkommer från flera av de representerade 
förskolorna i studien att de arbetar med samtal i barngruppen om att alla individer är 
olika och har olika behov. Sammanställs detta arbetssätt med hur Palla (2011) hävdar att 
det är förskolans makt att definiera vilket barn som anses vara speciell eller avvikande. 
Då ser vi att förskollärarnas roll gentemot barnen har en grundläggande innebörd för hur 
alla barnen ska kunna bli bemötta i förskolan. Resultatet visar att det finns både vilja 
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och ambition att hjälpa alla barn efter behov och förutsättningar. Det visar sig att 
förskollärarna tar sitt ansvar för att verksamheten ska ge goda förutsättningar både 
social, praktisk och didaktisk. Denna studie påvisar inte att förskollärarnas ålder och 
erfarenhet hade någon betydelse för deras förhållningssätt. Vilket styrks av Dias och 
Cadimes (2016) som påvisar förskollärarnas erfarenhet inte har någon betydelse för 
pedagogernas förhållningssätt. En närvarande pedagog beskrivs av förskollärarna som 
att vara där barnen befinner sig i verksamheten. Vi jämför detta med hur 
Vetenskapsrådet (2015) ser på kvalitet i förskolan. En likvärdig förskola är när barnen 
ges samma förutsättningar till bemötande och behov där interaktionen mellan 
förskollärare och barn anses viktigt. Vilket de intervjuade förskollärarna visar på olika 
sätt i sin handling. Samtal och kommunikation ses som en viktig byggsten för att skapa 
en relation med barnen. Det går i linje med Pallas (2011) slutsats att alla barn måste 
sättas i ett meningsfullt sammanhang under dagen på förskolan. Verksamheten behöver 
göra kontinuerliga förändringar för att bemöta alla barn. 
 
9.2 Gemensam Barnsyn 
 
De flesta av förskollärarna som ingår i empirin anser att det är viktigt att diskutera 
barnsyn både i den pedagogiska verksamheten och i arbetslaget. Genom att diskutera 
barnsyn anser förskollärarna att det möjliggör att ge barnet ett mer likvärdigt 
bemötande. Samsyn anses också väsentligt för att kunna bemöta barnet på samma sätt 
och inte förhålla olika i förhållningsättet gentemot barnen. Några av förskollärare menar 
att barnsyn också innebär människosyn, alltså att respektera och behandla individen på 
samma villkor oavsett om man är vuxen eller barn. Sommer, Pramling Samuelsson och 
Hundeide (2013) menar att barnens perspektiv genomsyras av en närvaro med barnet 
där den vuxne är delaktig i barnets värld, för att detta ska bli verkligt krävs att den 
vuxne ser barnet som en individ med samma behov som andra människor. 
Förskollärarna uttrycker att det är väsentligt att vara nära barnen både för att se 
individen men också för att kommunicera och samspela med barnet. Dessa tankar och 
reflektioner går i linje med Säljös (2010) beskrivning av det sociokulturella 
perspektivets grundtankar, där det sociala samspelet är ett viktigt synsätt för lärande och 
utveckling. Interaktion och kommunikation är andra väsentliga aspekter inom det 
sociokulturella perspektivet, något som förskollärarna anser är en betydelsefull faktor 
för att bemöta och interagera med varandra. Barns delaktighet och valmöjligheter är 
delar som förskollärarna relaterar till gemenskapen och för att bygga upp barnens 
självförtroende och självkänsla genom att vara med och påverka sin vardag och känna 
att de klarar av dess utmaningar. Att skapa en positiv känsla och att stärka barnet med 
positiv respons är något som samtliga förskollärarna anser som centralt i deras 
förhållningssätt. Likaså framhäver Johansson (2003) för att vi vuxna ska kunna förstå 
barnens perspektiv krävs det att vi måste förstå och känna med andra och detta gör man 
delvis genom kommunikationen med barnet. Kommunikationen innebär inte bara ord, 
utan kroppsspråk, gester och tonfall i ett möte med en annan individ. Detta kan vi 
koppla till vår studie där majoriteten av förskollärare anser att kommunikationen är en 
central aspekt i det sociala samspelet. Språklig utveckling och förmåga anses viktigt för 
kommunikationen enligt förskollärarna. De framhäver olika arbetssätt för att hjälpa 
barnet att kommunicera och utveckla sin språkliga förmåga. Bjervås (2003) menar att 
hur läraren och arbetslaget gestaltar sin barnsyn i både ord och handlingar är avgörande 
på det som händer i den pedagogiska situationen i förskola och skola.   
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9.3 Förskollärares syn på bemötande i förskolan 
 
1. Bemötande 
 
Ett bemötande kan vara som Palla (2011) beskriver att genom varje förskollärare 
försöker skapa en förståelse och en relation med barnet så att det känner en meningsfull 
tillvaro. Majoriteten av de intervjuade förklarar just bemötandet med att vara närvarande 
med barnen i olika situationer under dagen. Att tillföra en trygghet hos barnen som gör 
att de känner en mening med de dagliga aktiviteterna. Likaså beskriver flertalet av de 
intervjuade att det är viktigt att se alla barn varje dag och att dialoger inte sker över 
huvudet på dem. Att föra dialoger med barnet på deras nivå är väsentligt för de 
förskollärare vilket kan likställas med Pallas (2011) framställning kring möten mellan 
människor. Hon menar att varje möte leder till att människor formas eller omformas 
speciellt genom kommunikationen. 
När pedagogerna på förskolan lyssnar på barnen och ger dem möjlighet att bli hörda 
bidrar detta till att barnen känner tillit för de vuxna som leder till att ett gott samspel. 
Detta kan vi se som en viktig del i den relationella pedagogiken. Dock är det viktigt att 
poängtera precis som Juul och Jensen (2003) menar att det alltid är den vuxnes ansvar 
för kvaliteten i samspelet, vilket ses i de intervjuades svar kring bemötande.  Det 
handlar om menar flera förskollärare att se barnet var det befinner sig och möta barnet 
där. Att kunna vara förutseende och tänka på vad som skulle kunna hända anser 
förskollärarna vara en fördel. Likaså beskriver de intervjuade förskollärarna bemötandet 
med att ge positiv respons till barnen oavsett deras olika behov. Jämförelsevis kan detta 
tolkas till Johansson (2003) som tar upp vikten av att förstå barnens livsvärld. Precis 
som en förskollärare understryker att det är av stor betydelse att kunna se hur barnet mår 
genom kroppsspråk, gester och hur det låter. Ett gott möte mellan barn och förskollärare 
är essentiellt för att alla barn ska få samma förutsättningar i förskolan, vilket vi kan se 
att de intervjuade har förståelse för. Alla barn är lika värda oavsett vilken personlighet 
eller svårighet barnet har. En faktor som återkommer i intervjuerna är vilken struktur 
förskolan har. Flera beskriver strukturen, gränssättningar och rutiner som något positivt 
för bemötandet med barnen. Detta kan jämställas med Lutz (2013) där han menar att det 
ställs krav på förskollärarna som både ska se till att det finns en verksamhet som utgår 
från läroplanen men ändå få med alla barn i ett socialt samspel. 
 
Bemötandet av vårdnadshavare har också en betydelse för en av våra intervjuade 
förskollärare. Hon menar att det är av vikt att få en god relation med alla. Ett gott 
bemötande av barn och vårdnadshavare framhålls som en självklarhet hos alla de 
förskollärarna som vi intervjuat. Vilket vi tyder som en grundläggande egenskap hos 
professionella förskollärare samt att det anses som en framgångsfaktor för att få in alla 
barn i förskolans kontext. 
 
2. Förhållningssätt 
 
Det som utmärker sig tydligast när det gäller förhållningssätt är att alla förskollärare tar 
upp arbetssätt som det som har störst betydelse, för att möta alla barn i förskolan. 
Dessutom menar de flesta att kommunikationen mellan pedagogerna är väsentlig för att 
möta allas behov. Att ha en samsyn kring vilket förhållningssätt förskollärarna ska ha 
mot barnen och verksamheten är viktig. Två förskollärare beskriver deras arbetssätt med 
att arbeta i mindre grupper för att barnens behov ska bli tillfredsställda på ett bättre sätt. 
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Vi tolkar det som om några av de intervjuade förskollärarna sätter samman arbetssätt 
och förhållningssätt. Där två förskollärare tar upp tecken som stöd eller att ritprata som 
hjälp för kommunikation med barns olikheter. Tecken som stöd för att stötta upp 
dialogerna med barnen. I konflikter menar Anna att det är bra att ritprata, då det blir mer 
synligt för de inblandade att se vad som hänt i konflikten. Hon betonar att det gäller 
både för barn-barn men även om det uppstår oliktänkande mellan barn-vuxen. Vilket vi 
kan jämföra med Kinge (2000) som tar upp goda förutsättningar för ett bra samspel med 
barnen. Likaväl beskriver Brodin och Hylander (2002) samspelets vikt mellan vuxen 
och barn. De menar att tankar och känslor utvecklas tillsammans beroende på hur de 
vuxna är med barnen.Verksamheten ska anpassas till alla barn och dess behov och det är 
förskolans uppdrag att se till att bemötandet blir utvecklande, menar de flesta 
förskollärarna i intervjuerna. Två förskollärare tar upp strukturen kring barnen, där det 
gäller att se till att de känner sig trygga i förskolan. Aspelin (2010) påpekar vikten av att 
se barnet både ur sitt sätt som vuxen men även ur barnets synvinkel. 
 
9.4 Normalitet och Avvikelse 
 
De flesta förskollärarna uttrycker att förhållningssättet och arbetssättet har betydelse för 
att bemöta barn i behov av olika typer av stöd. När det gäller förhållningssättet anser de 
att det är viktigt att vara närvarande för att kunna ge stöd och handleda barnen i de olika 
situationer som uppstår. Genom att arbeta i små grupper och att fler pedagoger finns 
närvarande i varje aktivitet anser förskollärarna att det ger större möjligheter att bemöta 
och hantera de olika situationerna. De flesta förskollärarna tar upp vikten med 
anpassade arbetsformer och anpassade pedagogiskt innehåll i aktiviteterna. 
Arbetsstruktur, tydlighet och organisation anses betydelsefull för att ge barnet goda 
förutsättningar under sin förskolevistelse. Metoder som dokumentation, observationer 
och gemensamma reflektioner i arbetslaget är sådana aspekter som några av 
förskollärarna nämner som viktiga för att hjälpa både barnet och arbetslaget för att 
anpassa sitt förhållningssätt och arbetssätt. Förskolläraren Linda menar att en tydlig 
struktur är bra för alla barn men ännu viktigare för de barn som har behov av extra stöd.  
 
Det visar sig tydligt att samtliga förskollärare är positiva att hitta olika metoder, 
strategier och lösningar för att bemöta barnen. Aspelin (2014) beskriver att det finns tre 
normativa föreställningar som kan påverka lärarens attityd. Den första består av 
instruktioner, i denna ingår läroplaner, modeller och metoder som beskriver hur lärarna 
bör agera i olika situationer. Den andra är de pedagogiska lärorna som klargör varför 
läraren bör agera på ett eller annat sätt och den tredje beskrivs som en ”pedagogisk 
ledstjärna”, här anges inga utgångspunkter för lärarens agerande istället är det lärarens 
uppgift att ständigt uppdatera och förstärka sina personliga värderingar. I vår studie 
framkommer inte tydligt om förskollärarnas svar relateras till några styrdokument, 
däremot drar vi slutsatsen att deras svar riktar sig mot de pedagogiska lärorna som 
klargör hur lärare bör agera i de olika situationerna och delvis kan relateras till 
”pedagogisk ledstjärna” baseras på förskollärarnas svar om sin barnsyn och 
förhållningsättet. Johansson (2003) menar att inom sociologi kan barnsyn förstås från 
två synsätt, det ena synsättet betraktar barnen som ”human becomings”, det blir något 
som ska åtgärdas genom utveckling och socialisation. Barnet betraktas efter ålder, 
utvecklingsstadium och kön. Personlighet, familjetillhörighet är sådana faktorer som 
anses mindre betydelsefulla. Barn som ”human being” förstås som medmänniskor med 
intentioner och förmåga till mening samt att delaktighet anses som viktigt. Barn som 
”human being” kan vi relatera till i vår studie där flera av förskollärarna tar upp vikten 
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att betrakta barnen som medmänniskor med intentioner och förmågor men också vikten 
att göra dem delaktiga och involverade i förskolans verksamhet.   
 
9.5 Metoder och strategier 
 
Resultaten visar att de metoder som förskollärarna använder sig av i sin förhållningsätt 
för att bemöta barnet i de situationer som uppstår i förskolans relateras till vägledning 
och handledning. Med vägledning tolkar vi att förskollärarna menar vikten av att finnas 
nära barnet och tänka i ett längre perspektiv för att kunna förutse det som kan hända i de 
olika situationerna och övergångarna. Övergångarna som nämns är leken, övergångarna 
mellan förskolans rutiner och aktiviteter. Mer än hälften av förskollärarna tar upp vikten 
av att lyfta det positiva hos individen och i gruppen, de menar vikten att skapa en 
positiv känsla i barngruppen. En av förskollärare tar upp hur viktigt det är att alla tar 
hänsyn till varandra men det framkommer inte hur de arbetar för att implementera det 
hos barnen. Vidare framkom vikten av att se individen och dess olika behov. 
Förskollärarna beskriver att alla barn är beroende av olika typer av stöd, men ingen av 
dem ger en specifik beskrivning på hur de betraktar ett barn i behov av stöd, istället 
läggs fokus på att alla barn har olika behov och är i behov av olika typer av stöd. 
Sandberg et al. (2010) menar att det finns en brist om hur konstruktionen av 
definitionen av ”barn i behov av särskilt stöd” används i Sverige. Bristen baseras på att 
det inte finns kända kriterier som används av förskolepersonal för att överväga om ett 
barn eller grupp är behov av särskilt stöd. Pedagogernas konstruktion baseras delvis på 
barnets faktiska förmågor i förhållande till kontextuella krav. 
 
Beskrivningen av handledning innebär pedagogernas närvaro för att stödja och handleda 
barnet i de olika i situationer som uppstår, dessa situationer relateras till språkliga och 
kommunikativa svårigheter, det sociala samspelet och interaktion mellan individerna. 
Detta går i linje med Sandberg et al. (2010) beskrivning av de svårigheter som upplevs 
av barnen vilka relateras till sociala, emotionella, intellektuella, medicinska, fysiska och 
språkliga svårigheter. Språkliga svårigheter tas upp av de flesta förskollärarna i studien, 
något som anses försämra barnets sociala samspel och kommunikativa förmåga. 
Strategierna för att bemöta barnen från studiens dilemman diskuteras från olika 
infallsvinklar. Några att förskollärarna nämnder vikten att fokusera på det positiva hos 
individen och sammanhang. Centralt är förskollärarnas arbetssätt och att hitta vad det är 
som orsakar barnets oro. Arbetssätt och förhållningssätt är sådana aspekter som anses 
viktiga för att bemöta barnet men också professionalitet för att ge rätt stöd och innehåll i 
aktiviteterna Det finns stark koppling mellan samtliga förskollärarnas svar då 
majoriteten av dessa lägger ansvar hos sig själv att hitta olika lösningar för att bemöta 
barnen. En förskollärare skiljer sig i sitt svar från de andra och hon menar att de arbetar 
med konsekvenshandling, om barnet inte gör som det förväntas, blir konsekvensen att 
hålla i pedagogen i handen. Det relaterar vi mer till en maktposition än en pedagogisk 
handling, vilket vi kan koppla till Göncü och Weber (2000) studien som visar hur 
lärarnas interaktion med de yngre barnen varierade i de olika undersökta situationerna. 
Lärarnas maktposition visade sig på samma sätt i problemlösningssituationer som i 
andra situationer för att vägleda barnen under verksamhetens vistelse.  
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9.6 Miljöns betydelse för barns trygghet 
 
Resultatet visar att miljön är en faktor som påverkar alla barn men särskilt för det barn 
som behöver vistas i lugnare miljöer. Förskollärarna anser att den fysiska miljön men 
även strukturen, rutiner och förhållningssätt är betydelsefullt på förskolan. Lutz (2009) 
påpekar just miljön som väsentlig för barnens välbefinnande. Flera förskollärare 
framhåller barn med starka viljor som utmanande samt hur pedagogerna ska förhålla sig 
mot dem. Bemötandet och förståelsen från förskollärarna har en väsentlig betydelse för 
hur barnen agerar. Det handlar om att välja sina konflikter med ett barn som anses vara 
utmanande, där förskolläraren får sålla bort de konflikter som anses vara mindre viktiga. 
De intervjuade förskollärarna beskriver barn som individer med olika behov. Det kan 
under dagen skilja sig mellan olika barn och vilka behov som är i fokus. Barn är i behov 
av stöd på olika sätt och i olika grad menar flera förskollärare. Vilket vi anser har 
betydelse för hur förskollärare bemöter barn och skapar trygghet. Att betrakta barn på 
ett medmänskligt sätt och vara närvarande för alla barn möjliggör förutsättningar för 
dialog med barnet. Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) beskriver 
barnets behov med att förutom att få mat, kärlek och trygghet är det viktigt att barnet får 
ömsesidig respekt och får känna att det blir hörd av de vuxna. 
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10 Diskussion 
 
I detta sista kapitel presenteras resultat diskussion, metoddiskussion, 
professionsrelevanta konsekvenser samt vidare forskning. 
 
10.1 Resultatdiskussion   
 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultat utifrån studiens syfte. Vårt syfte var att 
fördjupa våra kunskaper kring hur förskollärare upplever att de kan bemöta alla barn i 
förskolan, där mötet och relationen med barnen är i fokus. Utifrån detta syfte 
formulerades tre forskningsfrågor som vi vill få besvarade i denna studie. 

1. Hur upplever pedagogerna att de kan bemöta alla barn i förskolan? 
 
2. Vad framhålls som viktigt att tänka på i förhållningssättet för att bemöta alla barns 
olikheter? 
 
Resultaten visar att majoriteten av förskollärarna anser vikten med att diskutera barnsyn 
och förhållningsätt för att ge barnet ett likvärdigt bemötande i förskolan. Det 
gemensamma förhållningssättet genererar det bästa för barnen, anser vi. Det 
framkommer också att samsyn är viktigt för att förhålla sig till ett likvärdigt 
förhållningssätt i de olika situationerna som uppstår. Människosyn är en aspekt som 
relateras till barnsyn som innebär att respektera och behandla individen på samma 
villkor oavsett och det är en vuxen eller ett barn. Vad kan det bli för konsekvenser om 
man inte har samma samsyn och betraktar barnen som likvärdiga individer inom den 
pedagogiska praktiken. Konsekvenser som vi anser kan uppstå inom den pedagogiska 
praktiken kan vara att barnet behandlas olika och att det ges mindre utrymme för 
delaktighet och att barnet exkluderas från situationer och aktiviteter under sin 
förskolevistelse och på så sätt begränsas barns möjlighet att samspela med andra. Enligt 
den relationella pedagogiken lär sig människor genom möten med varandra, det vill 
säga när ett barn och en vuxen samspelar i en viss kontext (Aspelin 2013), något som vi 
kan relatera till majoriteten av förskollärarnas syn och sätt att hantera olika dilemman. 
Det framkommer också andra aspekter som förskollärarna anser viktiga i sitt 
förhållningsätt. Dessa är delaktighet, valmöjligheter, pedagogernas närvarande och 
vikten att skapa en positiv känsla både i gruppen och hos individen. 
 
Generellt visar förskollärarna i studien att de utgår från det enskilda barnet och dess 
behov att det finns en positiv inställning att bemöta den lilla individen på det bästa sätt. 
Detta anser vi är positivt eftersom det bidrar till meningsskapande. Detta går i linje med 
Pallas (2010) beskrivning av bemötande där förskolläraren försöker förstå och skapa en 
meningsfull vardag. Vidare menar författaren att när barnet visar sina känslor och sitt 
inre är det viktigt att förskolläraren tar barnet på allvar och lyssnar in barnets tankar för 
att skapa tillit och trygghet. Detta nämns och synliggörs av de flesta förskollärarna 
under de olika dilemmana genom att sätta barnet i centrum och via arbetssättet hitta 
olika metoder och strategier för att bemöta, samspela och inkludera barnet. Lee et al. 
(2015) beskriver att framgången till inkludering delvis beror på lärarens medvetenhet 
om barnets behov samt vikten av lärarens kunskap om barns kognitiva beteende och 
dess sociala egenskaper. Lärarnas kunskap om barnets individuella egenskaper har 
betydelse för lärarens undervisningsstrategier. Säljö (2010) menar att en central aspekt 
inom det sociokulturella perspektivet är det sociala samspel för lärande och utveckling, 
där interaktion och kommunikation anses viktigt. Kommunikation och interaktion 
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betraktas som väsentligt av samtliga förskollärare i denna studie. Kommunikation 
relateras till barnets språkliga utveckling och förmåga. Språklig förmåga anses 
väsentligt för det sociala samspelet.  
 
Det som utmärker sig i vårt resultat är att en förskollärare beskriver sitt förhållningssätt 
genom att arbeta med konsekvenshandling där barnet får hålla en pedagog i handen om 
det inte gör eller agera som det förväntas. Handlingen ser vi som en normaliserande 
aspekt istället för att införa en dialog med barnet för att möjliggöra en 
beteendeförändring. Kinge (2000) framhäver vikten med att ge goda förutsättningar. Det 
är i nära samspel som barnet gör sina erfarenheter och möjliggör nya erfarenheter och 
därmed förutsättningar för beteendeförändringar. Det vi funnit i denna studie är att 
generellt kan förskollärarnas förhållningssätt kopplas till sociokulturella perspektivet, 
där det sociala samspelet är essentiellt för lärande och utveckling. 
 
3. Vilka metoder och strategier beskriver förskollärarna att de använder för att bemöta 
och inkludera alla barns olikheter?   
 
Utifrån frågeställningen Vilka metoder och strategier används för att bemöta och 
inkludera alla barns olikheter? har vi kommit fram till att förskollärarna använder sig av 
att vara en närvarande pedagog, som är med barnen i olika situationer under dagen. De 
finns där för vägledning och stöttar barnen i de olika övergångar mellan lek och 
aktivitet. När pedagogerna är närvarande skapas tillfällen där positiv respons ges för att 
framkalla en harmoni i gruppen. Nilholm och Alm (2010) framhåller att se individen 
samt helheten i gruppen för att skapa en tillhörighet och delaktighet i verksamheten. I 
den relationella pedagogiken sätts barnet i centrum, där barnets relationer är det 
väsentliga. Jämför vi den relationella pedagogiken med det sociokulturella perspektivet 
finns det många likheter som rör mötet med en annan människa. Ett möte som blir till i 
en viss situation som blir meningsfull både för barnet och för förskolläraren. Dock 
förekom det punktuella perspektivet när det gäller att se barnens handlingar som sådana 
att det krävs konsekvenser istället för att försöka förstå barnets handling. Enligt Emilson 
(2003) innebär det att man försöker hitta orsaker som ligger till grund för barnets 
betende. Barnets förmågor och egenskaper sätts till barnet som individ utan att ta 
hänsyn till barnets sociala kontexten. Vilket vi tar avstånd ifrån eftersom vi anser att 
förskolläraren måste ha hela ansvaret på sig när det gäller interaktionen med barnen. 
Vad blir då påföljden av denna konsekvenshandling? 
 
Vidare har vi kommit fram till att det är av stor vikt att fokusera på det positiva hos 
barnen oavsett svårighet. Som blivande förskollärare är det positivt att se barnens 
olikheter som en resurs och utgå från att anpassa verksamheten efter barngruppens 
behov. Palla (2011) påtalar att när vi ser på barnet kommer det att bli jämfört med andra 
barn, eftersom alla barn ska sättas in i den gemensamma kontexten. När det gäller 
bemötande av alla barn handlar det om att göra en struktur som barnen känner igen för 
att de ska känna trygghet. Trygghet är ett återkommande ord i studien som 
förskollärarna lägger stor vikt vid. Detta är en aspekt som vi samtycker med, då 
tryggheten leder till vidare utveckling. 
 
I bemötandet ses även kommunikationen som en betydelsefull faktor för att alla barn 
ska bli inkluderade i förskolans verksamhet, inklusive de barn som är i behov av extra 
stöttning. Säljö (2010) menar att i ett möte är kommunikation och samspel de väsentliga 
delarna för utveckling och lärande. En samsyn kring förhållningssätt kring hur barnen 
inkluderas är ett annat resultat i vår studie när det gäller strategier som förskollärarna i 
studien förmedlar. Mer än hälften av dem poängterar att det är viktigt att arbetslaget är 
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överens om hur de ska få in alla barn i förskolan samt att ansvaret ligger hos dem. Flera 
förskollärare påtalar att de arbetar i mindre grupper inom barngruppen för att ge alla 
barn förutsättningar till att utvecklas och få sina behov tillfredsställda. För att se till alla 
barns utveckling används olika typer av dokumentationer för att hjälpa arbetslaget att 
anpassa verksamheten. Anpassningar är en av de metoder som förskollärarna lägger 
fram som viktigast. Det kan vara tecken som stöd, att ge förförståelse till barnen eller ge 
stöd där det behövs. För att möta alla barn och deras behov krävs det som Johansson 
(2003) menar att förskollärarna är en del av barnets livsvärld och kan sätta sig in hur 
barnet känner sig i olika situationer. 
 
Utfallet i studien när det gäller begreppet inkludering visar på att alla förskollärare 
likställer begreppet med att alla barn ska vara delaktiga eller med i gemenskapen. 
Genom att se till varje barns behov och lyfta det, kommer barnen att få ett samlärande. 
Vilket går i linje med det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs teori kring hur 
barn lär sig av varandra. En aspekt som en förskollärare framhåller är att se barnet som 
att det dels ska vara delaktig verksamheten men samtidigt behålla sin integritet. Vad 
säger det om inkludering? Ett annat resultat som vi ser är att flera förskollärare anser det 
är betydelsefullt att samtala med barnen kring att vi är olika. Jämförelsevis med en 
annan förskollärare som menar att barnen uppmärksammar inte ett barns exempelvis 
funktionsnedsättning om inte de vuxna benämner det inför dem. Vilket vi tycker är en 
intressant infallsvinkel då detta inte är något som vi uppmärksammat tidigare. Behöver 
vi som arbetar med barn i förskoleåldern alltid ta upp att vi är olika? Märker inte barnen 
det själva? Samtidigt så måste vi arbeta med värdegrundsfrågor som leder till att alla 
accepteras för den de är. 
 
Förutom de mänskliga aspekterna framkom det i studien att miljön kring barnen är 
väsentlig för att barnen ska få bästa möjliga premisser att bli inkluderade i förskolan. 
Både den fysiska miljön, där det ibland kunde vara bra för barnet med en mer avskalad 
miljö och den miljön som innefattar struktur och rutiner. De flesta av de intervjuade 
förskollärarna framhåller det gemensamma förhållningssättet med tydlig struktur som 
strategi att se till att alla barn inkluderas. Som blivande förskollärare menar vi att 
förhållningssättet mot barnen, att vara delaktig i barnens livsvärld, att hitta nya 
strategier för att inkludera alla i förskolan samt att vara en närvarande och 
medforskande pedagog är det som vi tar med oss från denna studie. 
 
10.2 Metoddiskussion   
 
Denscombe (2014) skriver att det är betydelsefullt att verifiera sin kvalitativa forskning 
och detta görs genom validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet. 
Studien påvisar validitet, då vi fått svar på studiens frågeställningar. Vi har försökt göra 
en trovärdig tydning av empirin för att få fram hur förskollärarna upplever hur de 
bemöter barnen i verksamheten. Vi har använt oss av ljudspelning av intervjuerna för att 
öka tillförlitligheten med dataempiri och på så sätt undvika feltolkningar. Förskollärarna 
fick också möjlighet att ta del av intervjuns transkribering för att säkerställa en riktighet 
i intervjuerna. Enligt Denscombe innebär validitet i vilken utsträckning forskaren kan 
visa att deras data är exakta. Det finns inga garantier för forskaren att visa att de har 
”fått det rätt”. Det som erbjuds istället är en försäkran om att undersökning har 
producerats och kontrollerats enligt en god praxis (2014). Vi har i möjligaste mån 
försökt vara neutrala och objektiva i vårt sätt att analysera, eftersom resultatet av 
kvalitativa data är en tolkningsprocess. Resultatet som framkommit i studien gäller för 
dessa förskolor där intervjuerna gjordes. Kvalitativa undersökningar är inte 
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generaliserbara då det handlar om människors upplevelser som utgår från varje individs 
erfarenhet. Generaliserbarhet förutsätter forskning med ett större urval, skriver 
Denscombe (2014). Däremot anser vi att reliabiliteten i denna studie går att återskapa, 
då vi varit tydliga i vårt sätt att formge intervjuguiden med dilemman som beskrivs för 
förskolläraren, samt att vi på ett grundligt sätt förklarat hur vi tänkte i genomförandet. 
 
Vi upplevde att det var svårt att sätta samman olika kategoriseringar inför vår analys, då 
några av de kategoriseringar går in i vartannat. Exempelvis förhållningssätt, arbetssätt, 
strategier, metoder, då dessa begrepp är tolkningsbara, vilket leder till att de inte går att 
precisera begreppens betydelse. Vi valde att ta med pedagogiska dilemman till vår 
intervjuguide för att de som blev intervjuade skulle få en tanke i hur vi tänkte kring 
olikheter hos barn samt att det skulle bli en enklare uppstart på vår intervju. Det visade 
sig att det både fanns fördelar och nackdelar med detta. Fördelen blev just att intervjun 
kom igång genast eftersom förskollärarna fått dilemman i god tid före intervjun. Samt 
att vi fick en helhetsbild av hur de intervjuade tänkte kring de barn som kan utmana 
pedagoger. Nackdelen blev att några av de intervjuade fastnade i dilemmat och 
jämförde intervjufrågan med föregående dilemma, vilket vi inte hade tänkt från början 
och delvis begränsade sig den intervjuade att inta ett större perspektiv. 
 
10.3 Professionsrelevanta konsekvenser och vidare forskning 
 
I början av detta examensarbete frågade vi oss vilka aspekter förskolelärarna ansåg 
viktiga för att bemöta barns olikheter i förskolan. Begreppet olikheter inkluderade alla 
barn som behöver stöd för att klara av det sociala samspelet och sin vardag på 
förskolan. Under arbetets gång har vi noterat olika synvinklar som förskollärarna anser 
betydelsefulla för att bidra till ett likvärdigt bemötande. Barnsyn, människosyn och 
förhållningssätt är sådana aspekter som majoriteten av förskollärarna anser väsentliga 
för att bemöta alla barn, vilket vi betraktar som positivt. Vi inser hur betydelsefulla 
dessa synvinklar är och hur dessa kan påverka barns tillvaro och dess sociala samspel. 
Vi har fått många tankar och reflekterar över vad det kan bli för konsekvenser för 
barnen om dessa aspekter inte diskuteras inom arbetslaget och verksamheten. Hur kan 
det påverka barnet och dess sociala samspel, utveckling och lärande? Vi har blivit mer 
medvetna och fått kunskap om vad som anses viktigt att tänka på i vårt framtida yrke 
som förskollärare för att ge alla barn ett likvärdig bemötande inom förskolans 
verksamhet. 
 
I vår studie framkom att kommunikation är betydelsefull för ett gott bemötande mellan 
barnen och pedagogerna. Då vi inte lagt så stort fokus på kommunikationens roll i 
förhållande till barnens bemötande skulle det därför ha varit intressant att utveckla 
denna studie genom att observera hur förskollärare interagerar med barnen, vilken 
betydelse dialogen har för bemötandet med alla barns olikheter samt  hur 
kommunikationen kan påverka barns inlärning och dess sociala samspel.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A  Informationsbrev 
 
 
Hej! 
Vi är två förskollärarstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu läser vi vår sista termin och därmed 
C- uppsatsen. Vi heter Isabel Bravo Östman som bor i XXXX och Sofhia Petersson som bor i XXXX. Vi 
har arbetat med barn i många år själva, både i förskola och i skolan. Vi skulle vilja genomföra en intervju 
med er. Intervjun tar som längst en halvtimme. Intervjun är uppbyggd av dilemman som följs av frågor. 
Vår C- uppsats utgår från Linda Pallas studie Med blicken på barnet .Ca 94% av alla barn går i förskolan 
och de alla ska ingå i den dagliga verksamheten.  
 
Våra frågeställningar är: 
 
1. Hur upplever pedagogerna att de kan bemöta alla barn i förskolans kontext? Vad framhålls som viktigt 
att tänka på i förhållningssättet för att bemöta alla barns olikheter? 
 
2. Vilka strategier och metoder har förskolan för att se till att alla blir inkluderade? Barn i behov av stöd 
(främst de barn som anses vara utmanande)? 
 
Vi följer de forskningsetiska riktlinjer som finns vilket innebär : 
• Informationskravet. Vi informerar om syftet med vår studie. 
• Samtyckekravet. Personerna har själv rätt att bestämma över sin medverkan och kan när som helst 
avsluta sin medverkan. 
• Konfidentialitetskravet. Vi garanterar att obehöriga inte får ta del av det just intervjupersonerna säger 
och använder fingerade namn i studien. 
• Nyttjandekravet: Informationen vi får fram kommer endast användas i vår C-uppsats och vi kommer att 
inte lägga några som helst värderingar i de svar som vi får. De är till för vår undersökning. www.vr.se 
Vänligen 
Isabel & Sofhia 
 

Epost Sofhia: XXXX 
Epost Isabel: XXXX  



  
 

II 

Bilaga B  Dilemmana och intervjufrågor   
 

Vinjett 1 

Ni sitter och äter mat (lunch)på förskolan. Två bord i samma rum med 6 barn vid varje bord och 
en pedagog vid varje bord. 

Ni börjar med att barnen tar mat mat själva och AA sitter brevid dig. AA tar mat, pratar både 
med dig och sina kompisar. Hon äter sin mat men plötsligt vill gå från bordet. Du ber AA att 
komma tillbaka och sätta sig. 
 
AA kommer tillbaka men sen går ner igen, lägger sig på golvet eller går runt vid bordet.  Du ser 
att AA inte lyssnar på dig. Din kollega uppmanar AA att sätta sig igen men AA lyssnar inte. 
Efter det ber du AA att komma och sätta sig men hon kommer inte ändå.   
 
Nästa vecka sitter din kollega bredvid AA. Din kollega börjar säga till AA “idag ska du sitta 
kvar och äta” och hon håller fast på AA stolen. AA sitter och äter men efter en stund, börjar 
kämpa för komma ner från stolen. Kollegan säger flera gånger “nu sitter du kvar och äter” och 
AA börjar gråta går ner från stålen och säger att hon vill gå till dig som sitter denna vecka vid 
andra bordet.  

Vad gör du?  Hur tänker du?   

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vinjett 2 
 
Du som pedagog har planerat en samlingssituation för barnen. Ni har alltid en samling vid samma tid 
varje dag. Ni sitter på golvet i en ring där ni sjunger och läser en saga ur en sagopåse. (Med saker att 
plocka fram som stöd för innehållet i sagan).  Det är du och en annan kollega som sitter med barnen.  
 
Barn AA vill inte sitta och lyssna på sagan, utan kryper runt och stör sina kompisar genom att prata högt 
och peta på dem.  
 
Vad gör du? Hur tänker du? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vinjett 3 
 
Om ett yngre barn absolut inte vill följa med på utflykten bara för att han inte vill ta på sig sina 
överdragsbyxor. Han skriker, sparkar och gråter. Arbetslaget har bestämt att barnen ska ha 
överdragsbyxor på sig eftersom det är fuktigt och det ser ut som om det skulle kunna börja regna. De 
andra barnen står vid vagnarna och väntar.  
 
Vad gör du? Hur tänker du? 
  



  
 

III 

Frågeställningar 
 
1. Hur upplever pedagogerna att de kan bemöta alla barn i förskolans kontext?  
 
2. Vad framhålls som viktigt att tänka på i förhållningssättet för att bemöta alla barns olikheter? 
 
3. Vilka metoder och strategier används för att bemöta och inkludera de barn som behöver extra 
stöttning? 
 
Intervjufrågor 
 
1. Hur upplever pedagogerna att de kan bemöta alla barn i förskolans kontext? 
  
2. Vad framhålls som viktigt att tänka på i förhållningssättet för att bemöta alla barns olikheter? 
 
1  Vilken betydelse har din/er barnsyn för ditt/ert bemötande av alla barn? 
 
2  Vad är ett barn i behov av stöd?  
 
3  Vad betyder inkludering för dig? På vilket vis arbetar du med inkludering?  
 
4  Vad anser du vara det väsentligaste för ditt bemötande med barn? 
 
5  Hur förhåller du dig/ni er till de barn som behöver stöttning? 
 
6 Var är det som är viktigt för dig att tänka på för att bemöta barn som behöver stöttning eller extra stöd?   
 
3. Vilka metoder och strategier används för att bemöta och inkludera de barn som behöver extra 
stöttning? 
 
7  Hur startar processen i arbetslaget när det förekommer barn med behov av extra stöd?  Vid kontakten 
av special pedagogen vem är i fokus är ert arbetssätt eller barnens problematik?  
 
8  Vilka åtgärders antas i arbetslaget eller verksamheten för stödja barnet? 
 
9  Använder du dig alternativ ni er av något underlag för att stödja barnet? 
 
10  Föräldrarnas roll i denna processen?  Hur går ni tillväga? 
 

            Följdfrågor 

Hur upplevde du det?  

Kan du berätta mer? 

Har jag förstått dig rätt...? 

Kan du ge en mer detaljerad beskrivning?  	Vad har du för uppfattning i den frågan?   

 
 


