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Abstrakt 

Preschool teachers' special educational strategies in the meeting with children's 

differences- a qualitative study of an equivalent preschool 

 

Studien syftar till att bidra med kunskap om vilka specialpedagogiska strategier som 

förskollärarna använder i sitt vardagliga arbete för att bemöta alla barns olikheter. 

Utifrån syftet har två frågeställningar konkretiserats, vilka strategier använder sig 

förskollärarna av i sitt arbete med att bemöta alla barns olikheter? Hur arbetar 

förskollärarna med strategierna till det enskilda barnet samt för hela barngruppen 

på ett inkluderande sätt? Studien bygger på en kvalitativ metod, där fyra förskollärare 

har intervjuats för att besvara frågeställningarna. Ämnet är tidsaktuellt då den 

kommande läroplanen 2019 har ett avsnitt som heter “En likvärdig utbildning” som 

innebär att alla barn ska ha rätt till en utbildning som är utformad efter alla barns 

olikheter. Resultatet har analyserats med hjälp av Nilholms perspektiv på 

specialpedagogik för att få syn på förskollärarnas förhållningssätt. I resultatet 

framkommer det att förskollärarna arbetar med olika strategier för att bemöta alla 

barns olikheter. Resultatet visar även att förskollärarna arbetar övergripande med 

strategierna inkluderande i hela barngruppen. Barnens olikheter ansågs inte som 

hinder i verksamheten, trots att det framkom en del strategier för det enskilda barnet. 
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Tack 

Vi som är författare till den här studien vill först och främst rikta ett stort tack till våra 

intervjupersoner som tog sig tid till intervjuerna. Utan era tankar och svar hade inte 

studien varit genomförbar. Vi vill även tack varandra för ett gott samarbete och för 

att vi har lyckats åstadkomma ett arbete som vi är stolta över. 
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1 Inledning 

Förskolan är starten för många barns möte med sin utbildning och det livslånga 

lärandet (Sandberg 2014). Ett av förskolans uppdrag är att få alla barn inkluderade i 

verksamheten och den ska vara utformad så att den bemöter alla barns olikheter. Den 

kommande läroplanen som träder i kraft i juni 2019 har ett eget stycke som heter en 

likvärdig utbildning, där Skolverket lyfter att “Alla barn ska få en utbildning som är 

utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt.” (Skolverket 2018, s. 

6). Förskolan ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov, samt anpassa 

verksamheten till alla barn (Skolverket 2018). Vetenskapsrådet (2015) skriver att en 

likvärdig förskola inte innebär att alla barn ska erbjudas en rättvis utbildning, utan att 

alla barns olikheter ska bemötas av verksamheten för att de ska nå utveckling och 

lärande. Heikkilä (2017) lyfter i Förskoletidningen att det finns väldigt lite forskning 

om en likvärdig förskola och vad det innebär. Hon skriver att “Alla barn, verkligen 

alla barn, ska få ha en förskoledag som ger mening, lust och möjlighet att ha roligt.” 

(Heikkilä 2017, s. 1). 
 
En beskrivning av specialpedagogik som Brodin och Lindstrand (2010) tar upp är att 

specialpedagogik kan ses som en fördjupning av den vanliga pedagogiken. Under vår 

utbildning till förskollärare har det diskuterats om ämnet specialpedagogik i relation 

till likvärdig förskola och hur blivande förskollärare kan ge förutsättningar till 

utveckling för alla barn i verksamheten. Vi har under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar sett att det finns många olikheter i barngrupperna och att inget barn är 

det andra likt. Därför är det ett betydelsefullt ämne att undersöka hur förskollärarna 

arbetar för att inkludera alla barns olikheter i det vardagliga arbetet och hitta olika 

strategier för att fånga upp alla barn. I den kommande läroplanen för förskolan 

framgår det tydligare än i den nuvarande att alla barn ska få rätt till stöd efter deras 

egna förutsättningar för att kunna vara delaktiga i den ordinarie verksamheten 

(Skolverket 2018). Studien kommer av den orsaken bidra med kunskap om vilka 

specialpedagogiska strategier som förskollärarna använder i sitt vardagliga arbete, för 

att bemöta alla barns olikheter. Studien belyser även vilka strategier som används för 

hela barngruppen samt för det enskilda barnet, för att uppmärksamma hur arbetet kan 

gynna alla barns förutsättningar till utveckling och lärande. Samt bidra med kunskap 

om hur förskollärarna ställer sig till bemötandet av barns olikheter. 

 

  



 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med 

specialpedagogiska strategier i sitt vardagliga arbete för att bemöta alla barns 

olikheter.  
  

 Vilka strategier använder sig förskollärarna av i sitt arbete med att bemöta 

alla barns olikheter? 

 Hur arbetar förskollärarna med strategierna till det enskilda barnet samt för 

hela barngruppen på ett inkluderande sätt?  
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3 Bakgrund och tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras bakgrund och tidigare forskning inom ämnet. Innehållet 

är hämtat från litteratur och forskning, där forskningen skrivs ut tydligt i texten. För 

att hitta forskning har databaser som Onesearch, Eric och Libris använts. Sökorden 

specialpedagogik förskol*, inclusive education, en förskola för alla användes för att 

finna tidigare forskning om ämnet. Artiklar och avhandlingar som handlar om olika 

funktionsvariationer valdes bort för att läsa om mer allmän forskning. Det var svårt 

att hitta relevant forskning eftersom många avhandlingar och artiklar inom ämnet 

specialpedagogik handlar om specifika funktionsvariationer vilket studien inte är ute 

efter. 

3.1 Specialpedagogik  
Förskollärares pedagogiska kompetens kan ifrågasättas om den egentligen räcker för 

att inkludera alla barns olikheter i verksamheten. Det är få som kan tala emot att 

specialpedagogiken inte hänger samman med den vanliga pedagogiken. 

Specialpedagogik sätts in när den vanliga pedagogiken inte räcker till för att alla barn 

ska kunna ta till sig undervisningen på lika villkor. Specialpedagogik skulle även 

kunna beskrivas som en fördjupning på den vanliga pedagogiken, därför skulle 

egentligen specialpedagogiken inte kallas för något annat än en god pedagogik 

(Brodin och Lindstrand 2010). Även Palla (2011) ställer sig frågan i sin studie om det 

är specialpedagogerna eller den vanliga pedagogiska kompetensen som ska utforma 

verksamheten så att den fungerar för alla barns olikheter. Hon menar att förskollärarna 

ska se problemet i verksamheten istället för hos det enskilda barnet och att 

förskollärare bör besitta en kunskap om hur de förhåller sig till barns olikheter. Det 

innebär att förskollärare och arbetslaget behöver ha strategier på hur de planerar 

verksamheten utifrån alla barns olikheter. Lindqvist och Nilholm (2013) lyfter i sin 

forskning olika orsaker till att barn kan behöva specialpedagogik. Orsakerna kan vara 

att barn har ett avvikande beteende, att förskolans läroplansmål är för svåra eller att 

förskolan inte har kompetensen nog att möta alla barns olikheter. Sandberg, Lillvist, 

Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) skriver i sin studie att alla barn någon 

gång är i tillfälligt behov av specialpedagogik. Forskarna menar att begreppet 

specialpedagogik inte behöver riktas till en speciell grupp barn, utan de talar om att 

vissa barn kan vara i större behov av specialpedagogik än andra. De menar att behovet 

av specialpedagogik kan vara övergående eller är det permanent.  
  
Renblad och Brodin (2014) skriver i sin studie att barn som är i behov av 

specialpedagogik behöver stöd på grund av fysiska och medicinska 

funktionsvariationer samt språkliga, koncentration eller sociala svårigheter. Barnen 

anses inte leva upp till förskolans krav och förskollärarna upplever att det kan vara 

svårt att skapa en verksamhet som är anpassad efter alla barns olikheter. Förskollärare 

tar i de här fallen kontakt med specialpedagoger för att få hjälp hur de ska organisera 

verksamheten så att alla barns olikheter ska fungera i verksamheten med hjälp av 

specialpedagogik. Forskarna menar att det är ett betydelsefullt arbete som 

förskollärarna har för att kunna möta alla barns olikheter, ett bemötande som innebär 

att inkludera alla barns olikheter snarare än att se något barn som avvikande. 



 

 

3.2 Inclusive education  
Lindqvist och Nilholm (2013) skriver i sin studie om inclusive education och att det 

betyder att ge alla barn möjlighet att lyckas oavsett personliga egenskaper eller social 

bakgrund. I en mer omfattande definition menar de att barnen ska ses som olika och 

att deras olikheter bör ses som tillgångar för gruppen. Lundqvist (2016) skriver i sin 

studie att förskolan har olika sätt att arbeta med inclusive education, ett av dem är full 

inkludering som betyder att alla barn i barngruppen är en del av verksamheten och 

ingår i alla sorters aktiviteter under dagen. Sandberg (2014) skriver att ett dilemma 

som förskollärare kan uppleva i förskolan är att de ska ge alla barn en likvärdig 

utbildning men samtidigt förhålla sig till alla barns olika erfarenheter, förmågor och 

egenskaper. Förskollärarna ska anpassa verksamheten efter varje enskilt barns behov. 

Det innebär att förskollärarna ska vara lyhörda och besitta en viss kompetens för att 

kunna bemöta varje barns olikheter, för att förskolan ska kunna bedriva inclusive 

education i verksamheten. Barn gynnas av att få tillgång till specialpedagogiskt stöd 

även om de egentligen inte behöver särskilda insatser i utbildningen. Lindqvist och 

Nilholm (2013) menar i sin studie att grundläggande kunskaper om specialpedagogik 

är nödvändigt för alla förskollärare i förskolan om inclusive education ska vara 

möjligt. Brodin och Lindstrand (2010) menar vidare att specialpedagogik ofta riktar 

in sig på ett enskilt barn och fokuserar på barnets förutsättningar och begränsningar, 

vilket innebär att åtgärderna oftast sätts in mot det enskilda barnet. Det talar emot 

begreppet inclusive education där alla barn ska inkluderas i verksamheten. Trots det 

menar Lindqvist och Nilholm (2013) i sin forskning att den svenska förskolan inte är 

så inkluderande som den anges att vara. Forskarna menar att det förekommer att barn 

placeras i segregerade grupper i förskolan vilket ska undvikas enligt svensk lag. De 

lyfter att barnet inte ska behöva ha en diagnos för att få specialpedagogiskt stöd i den 

ordinarie verksamheten. 

3.3 Likvärdig förskola  
Vetenskapsrådet (2015) lyfter att en likvärdig förskola inte innebär att alla barn ska 

erbjudas en likadan förskoleverksamhet utan det betyder att alla barns olikheter ska 

mötas av verksamheten. “En likvärdig förskola innebär att alla barn ska ha möjlighet 

att mötas av förskolepersonal som har kompetens, kunskap och förutsättningar att 

möta barnet/barnen så att de pedagogiska relationerna håller en hög kvalitet.” 

(Vetenskapsrådet 2015, s. 7). Lindqvist och Nilholm (2013) skriver i sin forskning att 

en skola för alla har varit och är fortfarande omdiskuterat. Det har varit en ambition 

att utbilda alla barn i samma undervisning för att undvika segregering. Palla (2009) 

skriver även i sin studie om en förskola för alla, vilket innebär att verksamheten inte 

ska anpassa miljön för ett barn utan den ska vara anpassad för alla barns behov. Hon 

lyfter även att en förskola för alla inte alltid följs inom förskolans verksamhet då det 

förekommer segregerade grupper från den ordinarie undervisningen. 

 

3.4 Styrdokument  
Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla barn erbjudas en likvärdig förskola, där 

utbildningen är utformad på ett likvärdigt sätt oberoende var i landet förskolan ligger. 

I 8 kap. 9 § av skollagen (SFS 2010:800) står det att barn som även har “fysiska, 



 

5(32) 

 

 

psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som 

deras speciella behov kräver.” 
  
I förskolans läroplan står det att alla barn i förskolan ska få rätt till stöd efter deras 

förutsättningar och vara delaktiga i verksamhetens vardag (Skolverket 2016). I den 

kommande läroplanen som träder i kraft 2019 står det även att förskollärare ska vara 

uppmärksamma på barn som behöver särskilt stöd och anpassa undervisningen så att 

barnet klarar av den ordinarie undervisningen. Trots om det endast är en tillfällig tid 

som stödet behövs för att barnet ska känna sig delaktig i verksamheten (Skolverket 

2018). 
  
Förskollärare ska även anpassa miljön så den är tillgänglig för alla barn. Miljön ska 

vara inspirerande och stimulerande så att barnen vill utforska sin omvärld, vilket 

bidrar till utveckling och kommunikation. Förskolan ska även erbjuda olika sätt att 

kommunicera på, så att barnen blir självständiga individer som har en förmåga att 

förstå andra och förmedla sina egna upplevelser. Den här förmågan är oerhört 

avgörande i dagens kommunikationssamhälle (Skolverket 2018). 
  
Sverige är med i FN och förskolan ska därmed följa barnkonventionens artiklar om 

barns rättigheter. Barnkonventionen (2009) har fyra grundprinciper som bildar en 

helhet i dokumentet, det är barnets bästa, barns rätt till inflytande, inget barn får 

diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling. Det står även att alla 

barn har rätt till lika värde vilket innebär att ingen får behandlas sämre än någon 

annan. Alla barn som är i behov av särskilt stöd har rätt till ett bra liv och att bygga 

upp ett självförtroende. Alla barn har rätt till att få extra stöd om det behövs så att 

barnet aktivt kan delta i samhället. 

3.5 Förskollärares specialpedagogiska strategier i mötet med alla 

barns olikheter 
Här presenteras olika specialpedagogiska strategier som kommunikationsverktyg, 

den pedagogiska praktiken samt vikten av samarbete och arbetslagets barnsyn.  

3.5.1 Kommunikationsverktyg 

Kommunikationsverktyg kan användas i arbetet med att bemöta alla barns olikheter i 

förskolan. Bilder som stöd är ett kommunikationsverktyg som kan underlätta för alla 

barn i exempelvis samlingar, där det förekommer valmöjligheter för kommande 

aktivitet. Visuella bilder kan stödja barnet att förstå de olika valmöjligheterna (Linder 

2016). Förskolan vilar på demokratiska grunder vilket innebär att barnen dagligen 

möter många val som ska göras under dagen. Val som exempelvis handlar om vilken 

aktivitet de vill göra eller vilken frukt de vill äta i samlingen. Visuella bilder som 

strategi kan stödja ett specifikt barn i de här situationerna men det gynnar hela 

barngruppen att arbeta på det sättet (Gerland & Aspeflo 2015). Ahlskog-Björkman 

och Björklund (2016) skriver också i sin forskning om visuella bilder, men även 

symboler, ritningar och filmer som förskollärarna kan använda sig av i sitt vardagliga 

arbete för att göra kommunikationen tydligare. Strategierna är till för att nå ut till alla 

barn och med hjälp av bilder kan ett begrepp bli mer förståeligt för barnen. Forskarna 

menar att grafiska tecken är ett vanligt kommunikationsverktyg som förskollärare 

använder sig utav som underlättar deras arbete i mötet med alla barns olikheter. 



 

 

  
Gerland och Aspeflo (2015) skriver även att förskollärarna kan förstärka 

kommunikationen genom att använda bilder på en nyckelring som de kan bära med 

sig. Den här strategin kan användas i mötet med barnen för att tydliggöra vad som ska 

hända, exempelvis att det är dags att gå in från utegården, toalettbesök eller promenad. 

Det hjälper barnen att bygga upp en logisk tanke på vad som ska hända så att de blir 

förberedda och inte blir lika orolig i situationen. Linder (2016) tar upp dagsshema 

som arbetssätt där dagens innehåll visas och när olika aktiviteter ska ske. Dagsschema 

lyfter även Gerland och Aspeflo (2015), genom ett schema kan dagens rutiner visas i 

en tydlig ordning för barnen. Det kan hjälpa dem att förstå dagen och vad som ska 

göras i vilken ordning. Det gör även att arbetslaget är med på vad som ska hända 

under dagen, så att risken för missförstånd minskar. I tamburen kan det även hänga 

ett schema på vad barnet ska klä på sig och i vilken ordning barnets kläder ska tas på. 

De här strategierna gynnar barn som har språksvårigheter och svårt med sin 

föreställningsförmåga menar författarna, men gynnar även hela barngruppen som kan 

ta del av de här strategierna. 
 
Ahlskog-Björkman och Björklund (2016) lyfter även olika former av grafiska tecken 

i sin studie som kan hänga på väggarna, i både spontana och planerade aktiviteter. 

Grafiska tecken kan hjälpa barnen i situationer som turtagning i lek, matplatsplacering 

och att hantera känslouttryck. Förskollärarna menar att arbetet med 

kommunikationsverktyg inte bara hjälper deras arbete utan även att barnen själva lär 

sig att kommunicera och uttrycka sig till andra, vilket leder till att barnen blir 

självständiga individer. Ett annat kommunikationsverktyg som Heister Trygg (2004) 

lyfter är TAKK som står för Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation, 

som förtydligar nyckelord som ska kommuniceras. I TAKK som metod tecknas bara 

de mest betydelsefulla orden i meningen i det talade språket. Hon menar att det oftast 

används till barn som inte ännu har ett fullt utvecklat verbalt språk, men hon menar 

även att TAKK gynnar alla barns kommunikation. Säljö (2017) skriver om Vygotskij 

som lyfter att människan även kommunicerar språk via material som ett redskap för 

att tolka och förstå sin omvärld. Det innebär att förskollärare kan använda symboler, 

tecken eller teckensystem som kommunikationsstöd för att nå ut till alla barn.   

3.5.2 Den pedagogiska praktiken 

Att arbeta med den pedagogiska praktiken menar Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 

(2015) är en betydelsefull faktor för att göra alla barns olikheter delaktiga i 

verksamheten. Den pedagogiska praktiken bör även vara en ständigt pågående 

process som ändras efter barnens olika behov. Författarna menar att ändra om i miljön 

kan vara en specialpedagogisk strategi som förskollärarna kan använda sig utav för 

att inkludera alla barn. I den vardagliga praktiken kan även små strategier förekomma, 

antingen enskilt eller inkluderande i hela barngruppen. 
  
Att använda miljön som ett redskap i sitt arbete skriver Palla (2011) om i sin 

forskning, där hon menar att förskollärarna bör använda sig av miljön när det handlar 

om barns olikheter. Miljön kan användas för att underlätta för alla barns olikheter, 

vilket kan innebära att barns olikheter inte blir lika tydliga och barnet själv kan 

uppleva att deras olikheter tillgodoses. Palla (2011) menar att förskollärare kan hitta 

individuella strategier i den pedagogiska miljön och att syftet med de individuella 
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strategierna är att underlätta för barnets vistelse på förskolan. När barn inte får de 

individuella strategierna menar Palla att barns olikheter kan framträda i verksamheten 

som förskollärarna har skapat. Förskollärare kan i de här situationerna betrakta barn i 

en viss miljö som olika och kan börja göra bedömningar av barns olikheter. Här menar 

Gerland och Aspeflo (2015) att förskollärare inte har i uppdrag att sätta diagnoser på 

barnen, utan det handlar om att förskollärarna ska skapa miljöer och hitta strategier 

som underlättar för barnen. För att det inte ska bli en negativ spiral för barnen att 

vistas på förskolan. Barn kan ha svårt att tolka förskolans miljö, då miljön ger signaler 

till barnen hur man bör bete sig i ett visst rum, vilket förskollärarna behöver ha i 

åtanke när de planerar verksamheten. 
  
Palla (2011) skriver i sin studie att arbetslaget bör diskutera hur de ska förhålla sig till 

barns olikheter när det handlar om strukturen i miljön. Även Renblad och Brodin 

(2014) menar i sin studie att förskolan ska vara en plats för alla barn, där 

förskollärarna arbetar för att skapa en miljö som är anpassad efter alla barn istället för 

att det är barnet som ska anpassa sig till miljön. Forskarna menar även att miljön 

behöver vara anpassad efter barnen och vara stimulerande så att barnen ges möjlighet 

att utvecklas.  

3.5.3 Vikten av samarbete och barnsyn i arbetslaget 

Sandberg och Ottosson (2010) menar i sin forskning att arbetslagets samarbete är en 

betydelsefull faktor för att bemöta alla barns olikheter. Samarbetet innebär att 

arbetslaget bör vara överens i mötet med alla barn, det leder till att barnen känner sig 

trygga och får tillit till alla i arbetslaget. Det är speciellt betydelsefullt för barn som 

har behov av specialpedagogik. Forskarna beskriver även att det är viktigt att 

arbetslaget har tillräckligt med kunskap om hur de bör bemöta alla barns olikheter. 

Har de inte den kompetensen är det bra om de får vidare kompetensutveckling eller 

kontaktar specialpedagoger som kan stötta och vägleda arbetet framåt. Sandberg och 

Ottosson (2010) menar att förskollärarnas värderingar påverkar arbetet i förskolan, då 

alla människor har olika åsikter, värderingar och normer. För att kunna samarbeta på 

bästa sätt i arbetslaget bör förskollärarna diskutera och vara överens om vilken 

barnsyn de har, så att de kan skapa en miljö som på bästa sätt ger förutsättningar till 

barns utveckling och lärande. 
  
Palla (2011) menar i sin studie att förskollärare ibland kan uppleva bekymmer när 

barn visar olika beteenden. Det kan handla om att förskollärare har en viss syn på vad 

barn ska ha uppnått vid en viss ålder. Dokumentation, observationer och analyser av 

barns beteende är förekommande inom förskolans verksamhet, vilket kan leda till att 

förskollärare jämför barns utveckling. I det postmoderna synsättet menar hon att man 

bortser från tanken på ett universellt och naturligt barn, istället ha synen på barn som 

egna individer. Hon menar ändå att förskollärare har kvar ett synsätt på att barns 

utveckling sker i en normal utvecklingskurva, vilket är ett tidigare synsätt på barns 

utveckling. Förskollärare ska inte göra bedömningar av barn, ändå menar Nordin-

Hultman (2005) i sin forskning att det förekommer inom förskolans verksamhet. När 

barns olikheter blir synliga i verksamheten kan förskollärare uppleva oro för ett barn 

och gör då observationer och dokumentationer på det enskilda barnet för att kunna 

sätta in åtgärdsprogram. Palla (2011) menar i sin forskning att förskollärarna 

använder bedömning av barnen för att synliggöra barns olikheter och att segregering 



 

 

förekommer, då det kan finnas olika grupper inom barngruppen som får en annan 

undervisning från den ordinarie. Det kan vara en konsekvens av att dokumentera 

enskilda barn, där förskollärare sedan placerar in barnen i andra undervisningsgrupper 

i syfte att ge möjligheter till barns utveckling. 
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4 Teorianknytning 

I det här avsnittet presenteras val av teoretiskt perspektiv. Studien har en 

utgångspunkt i Claes Nilholms perspektiv på specialpedagogik. Han skriver om tre 

olika perspektiv, det kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektivet (Nilholm 

2007). Teorin blir relevant i studien eftersom den beskriver tre olika perspektiv på 

specialpedagogik som i resultatet synliggör förskollärarnas förhållningssätt till barns 

olikheter. 

4.1 Det kompensatoriska perspektivet  
I det kompensatoriska perspektivet är diagnos en vanlig förekomst, diagnoserna 

används för att kunna arbeta med grupper som visar samma problematik. Grupperna 

används som en metod för att kunna sätta in åtgärder på det avvikande beteendet som 

barnet visar. Perspektivets grundtanke är att problematiken befinner sig hos individen 

(Nilholm 2007). Nilholm (2005) skriver att om en individ visar ett avvikande 

beteende så innebär det här perspektivet att individen ska få rätt till åtgärder. Nilholm 

(2007) skriver att i vissa situationer räcker inte den ordinarie pedagogiken för 

individen och därför behövs specialpedagogik sättas in. Den här resursen är för 

individens diagnostiserade svaga sidor som undervisas i andra undervisningsgrupper 

än den ordinarie. Målet med mindre undervisningsgrupper där individer med 

diagnoser befinner sig inom är att de ska få återgå till den ordinarie undervisningen 

och bli självständiga. 

4.2 Det kritiska perspektivet  
I det kritiska perspektivet ser man kritiskt på begreppet specialpedagogik och 

diagnostiseringens användbarhet. I det här perspektivet har man en idé om att barns 

egenskaper inte är i behov av specialpedagogik. Det är snarare förskolans ansvar att 

möta varje barns olikheter och skapa förutsättningar för alla barns utveckling i den 

ordinarie undervisningen än att skapa andra undervisningsgrupper. Perspektivet 

innebär till skillnad från det kompensatoriska perspektivet att inte lokalisera 

problematiken till individen. Perspektivet menar snarare att det är sociala 

konstruktioner som kan vara det problematiska för en individ. En funktionsvariation 

kan bli synlig och problematisk beroende på hur miljön är konstruerad, det innebär 

exempelvis att en rullstolsburen i en viss miljö kan anses som att det är individen som 

är problematiskt snarare än att det är miljön. Förskolans miljö ska vara utformad av 

mångfald så att alla individers olikheter inkluderas i verksamheten (Nilholm 2007). 
  
Nilholm (2007) skriver att sociala orättvisor irriterar honom, att man har en idé om 

att ta in specialpedagogik i utsatta områden eller för socioekonomiska familjer. Det 

är samhället som borde arbeta med barns olikheter och det är förskolans ansvar att 

arbeta efter demokratiska principer. Att exkludera barn innebär att barnen inte får rätt 

till den demokrati som råder inom förskolan. I det kritiska perspektivet menar 

Nilholm (2005) att den ordinarie undervisningen är betydelsefull för individen och 

specialpedagogik bör lösas upp, där man lyfter bort problematiken från individen och 

snarare ser det sociala konstruktionerna runt omkring individen som påverkar 

individen. 
 



 

 

4.3 Dilemmaperspektivet  
Dilemmaperspektivets uppkomst menar Nilholm (2007) är av den kritik han upplevde 

till de två andra perspektiven. Han menar att man behöver bilda sig en helhetsbild av 

orsaken till problematiken. Det finns inte en lösning på problematiken hos en individ 

utan det är flera olika faktorer som påverkar, det kan handla om miljö, sociala samspel 

och individen själv. Nilholm (2005) skriver om dilemman som finns inom förskolan, 

dilemman bör diskuteras i arbetslaget, eftersom dilemmaperspektivet placeras in i det 

sociala rummet. Här finns en mängd olika barn som förskollärare behöver hantera och 

diskutera hur de bör hanteras i det sociala rummet. 
  
Förskolan ska ge alla barn förutsättningar till liknande erfarenheter och kunskaper, 

samtidigt som undervisningen ska anpassas till varje barns individuella 

förutsättningar. Det är förskollärarnas ansvar att skapa en undervisning som är 

anpassad efter varje barns behov. Nilholm menar att specialpedagogik särskiljer 

barnen från gruppen och att det är ett dilemma att hantera barns olikheter (Nilholm 

2007). Nilholm (2005) ställer sig frågan till dilemmaperspektivet om vi verkligen har 

rätt att bedöma individer och ge dem andra undervisningsgrupper än den ordinarie 

redan så tidigt i livet. När man arbetar på det sättet redan när barnen är små är risken 

att placera in individerna i fack redan som små och särskilja barnen från den ordinarie 

undervisningen. 
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5 Metod 

I följande avsnitt presenteras val av metod till undersökningen och en motivering till 

metodvalen. Metodvalen valdes för att kunna besvara studiens frågeställningar. Här 

presenteras även studiens urvalsgrupp och genomförande i form av olika rubriker som 

beskriver studiens process. Det förs även en metoddiskussion. Avslutningsvis 

redovisas de etiska aspekternas innebörd och hur de tagits hänsyn till i studien. 

5.1 Kvalitativa intervjuer  
I studien valdes kvalitativa intervjuer till undersökningen eftersom det kan ge rika 

svar till datainsamlingen. Denscombe (2016) skriver att intervjuer som metod 

används för att samla in människors svar som datakälla. Intervjuer som metod blev 

därför lämplig i studien för att ta reda på hur förskollärares tankar kring deras val av 

strategier i mötet med alla barn. Att använda den här metoden innebar att studien fick 

värdefulla insikter eftersom intervjupersonerna var ute på fältet och förskollärarna 

kunde bidra med sina egna tankar kring ämnet. Studien har utgått från 

semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att intervjuaren hade en färdig mall med 

frågor och den intervjuade fick möjligheter till att utveckla sina svar. Svaren var 

öppna och vikten låg på den intervjuade som utvecklade sina uppfattningar. Bryman 

(2011) lyfter att det är bra att utgå från förberedda frågor under en intervju. Det 

innebär att intervjupersonerna har tid att tänka efter och svara mer utförligt. 

Semistrukturerade intervjuer var relevant för studien eftersom det tydliga fokus låg 

på förskollärarnas strategier i mötet med barns olikheter och valde endast frågor om 

studiens syfte. Studien var liten och därför passade den kvalitativa metoden bättre än 

kvantitativ, då kvantitativ oftast används till storskaliga projekt. Denscombe (2016) 

menar att kvantitativ data ofta har ett större antal som ingår i studien och att resultaten 

kan generaliseras, han menar att den kvantitativa metoden passar om informationen 

ska räknas. Vilket inte var relevant för den här studien då den var ute efter utförliga 

svar och inte hur många gånger förskollärarna använde strategierna. 

5.2 Urvalsgrupp 
I studien valdes två förskolor från samma kommun och kontaktades inför 

undersökningen. Fem förskollärare blev tillfrågade om de ville delta i studien, fyra 

tackade ja och en person svarade inte på mailet som skickades ut. Endast förskollärare 

valdes att intervjuas eftersom syftet var att ta reda på hur förskollärare arbetade med 

olika strategier för att möta alla barns olikheter i sitt vardagliga arbete. Ett subjektivt 

urval gjordes som innebär enligt Denscombe (2016) att personerna som väljs ut ska 

vara noggrant utvalda och forskaren kan ställa sig frågan om personen har den 

kunskapen om det ämnet i intervjufrågorna. Det innebär att förskollärarna som valdes 

ut har kompetens och erfarenhet från sin utbildning och sitt yrkesliv för att kunna 

besvara studiens intervjufrågor på ett utförligt sätt. Bryman (2011) skriver om 

bekvämlighetsurvalet som innebär att välja personer i sin närhet som man redan har 

en kontakt med. Av den orsaken valdes det att ta kontakt med handledare från tidigare 

verksamhetsförlagda utbildningar. Valet av antalet förskollärare ansågs var 

tillräckligt för att få fram data som gav möjligheter till att få fram ett resultat som 

sedan kunde analyseras. Bryman (2011) menar att urvalet inte behöver vara så stort 

beroende på vilken studie som görs, det kan leda till att det blir för stort och svårt att 

genomföra inom den tidsramen man har. 



 

 

5.3 Genomförande   
I den här delen presenteras alla delar i genomförandet för studien.  

5.3.1 Förarbete 

Innan intervjuerna skrevs ett missiv till förskollärarna med information om studien 

(se bilaga 1). Därefter skickades brevet ut till förskollärarna och som valdes att 

tillfrågas om att delta i undersökningen med information och syfte om studien och 

väntade på svar. Missivet skickades även till de berörda förskolecheferna. Utifrån 

syfte och frågeställningarna gjordes intervjufrågor samt följdfrågor som förbereddes 

innan intervjun (se bilaga 2).  

5.3.2 Intervjuerna  

När det var tid för att utföra intervjun valdes det att sitta i ett ostört rum eftersom 

Kihlström (2007) menar att platsen för en intervju är betydelsefull och bör vara 

avskild och lugn. Studiens syfte lyftes igen under intervjuerna så att det var säkert att 

intervjupersonen förstod vad intervjun handlade om, samt lyftes de forskningsetiska 

aspekterna en gång till. Intervjuerna började med inledande frågor som gjorde 

stämningen mer bekväm vilket Kihlström (2007) skriver är ett bra sätt att inleda en 

intervju på. Intervjuerna genomfördes tillsammans, en fördel med det menar 

Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2011) är att en kan ställa frågor och den andra kan 

skriva stödanteckningar och komma på följdfrågor. Det blev till stor hjälp för att få ut 

så utförliga svar som möjligt till resultatet. En annan fördel med att vara två var att en 

kunde fokusera på frågorna och den andra på att ta in och lyssna in intervjupersonen, 

samt uppmärksamma kroppsspråk. 

5.3.3 Ljudupptagning 

Intervjuerna valdes att spelas in eftersom det är svårt att hinna anteckna allt som sägs 

under en intervju. Denscombe (2016) menar att det är en bra metod att spela in 

intervjuerna eftersom det kompletterar informationen som sägs och det ger oss även 

permanent och fullständig dokumentation om vad som sägs under intervjun. En 

nackdel med ljudinspelning är att den inte fångar den intervjuades kroppsspråk. Innan 

intervjuerna testades olika ljudupptagningar för att se vilken som skulle användas 

under intervjuerna för att höra så att ljudet hördes ordentligt. Det slutade med att 

röstmemo valdes som fanns på våra mobiltelefoner. Denscombe (2016) skriver att 

videoinspelningar kan kännas påträngande och en störande faktor i intervjun, därför 

valdes endast ljudupptagning. 

5.3.4 Transkribering 

Inspelningen med de fyra förskollärarna blev ungefär 20 minuter lång vardera, vilket 

bidrog till en del arbete med att lyssna igenom och transkribera data. Inspelningarna 

lyssnades igenom fler gånger för att inget som förskollärarna talade om skulle missas 

och för att göra tydligare kopplingar till vad intervjupersonen svarade på frågorna. 

Thomsson (2010) menar att lyssna mer än en gång är till en stor fördel när man 

transkriberar data. Under transkriberingen valdes delar av intervjun ut till studien, där 

förskollärarnas svar var relevanta, därför togs hummande eller irrelevanta meningar 

bort.  Transkribering väcker samtalet till liv igen vilket gör intervjuer till en stor 

tillgång när det används för att samla in data för att sedan kategorisera. Genom att 

lyssna och transkribera intervjuer får undersökarna vanligtvis en annan upplevelse av 
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intervjun. Det fanns möjligheter till att nya perspektiv synliggjordes och samtidigt 

som intervjuerna lyssnades igenom antecknades ord som kunde vara intressanta för 

studiens resultat (Thomsson 2010). 

5.3.5 Databearbetning och analys  

Datan sorterades för att få fram det som var relevant till resultatet, det gjordes redan 

vid transkriberingarna då irrelevanta svar valdes bort. När transkriberingarna var 

klara markerades strategierna med färgpennor för att göra det tydligt vilka strategier 

som framkom i svaren, det söktes efter skillnader och likheter i svaren. 

Transkriberingarna klipptes sedan sönder i olika delar, med en strategi på varje lapp. 

För att dela upp svaren lades lapparna i olika högar på ett bord för att få fram teman 

och kategorier till resultatet. De teman som framkom var förskollärares strategier i 

olika rutinsituationer, kommunikationsstrategier, miljön som strategi samt 

förskollärares förhållningssätt. Under de olika teman framkom kategorier, som visade 

de olika strategierna som fanns i varje tema. Eftersom Nilholm (2007) har tagit fram 

tre olika specialpedagogiska perspektiv valdes hans perspektiv när analysen av data 

skedde, för att synliggöra förskollärarnas svar i relation till deras arbete i att inkludera 

alla barns olikheter.  

5.4 Metoddiskussion  
Studien valdes att göras med kvalitativa intervjuer, då det var lämpligt för studiens 

syfte. Om observationer hade gjorts istället hade det framkommit hur förskollärarna 

arbetade i verksamheten, då data samlas in genom vad den som observerar ser och 

inte vad som sägs direkt till den som observerar.  Observationer kan dock vara svårt 

att genomföra för att få syn på hur det verkligen går till i verksamheten, eftersom den 

som observerar kan påverka det naturliga beteendet i verksamheten (Denscombe 

2016). Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2011) skriver att en fördel är att människor 

gärna deltar i intervjuer och att det går relativt snabbt att genomföra och att den 

insamlade datan blir väldigt rik. Om intervjuer och observationer hade gjorts i studien 

hade trovärdigheten blivit högre, då det hade kunnat visa om det som sägs i teorin 

används i praktiken. Dock utgås det från att förskollärarna var ärliga när de berättade 

om sina arbete med strategier som lyftes i resultat. Studien kunde även undersökas 

via enkät, vilket ansågs som en nackdel i den här undersökningen, då inte lika 

utförliga svar skulle framkomma som vid ett personligt möte med 

intervjupersonerna.   

5.5 Validitet och tillförlitlighet 
Validitet innebär att studien ska vara väl genomförd och mäter det som forskaren är 

ute efter att mäta, samt är en kontroll på att det som ska studeras stämmer överens 

med verkligheten. Validitet kan kallas för ett slags hantverksskicklighet, där de som 

genomför undersökningen bör kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat 

för att det ska bli hög validitet (Allwood & Erikson 2010). Urvalsfrågor och 

intervjumetod måste vara genomtänkta så att undersökningen belyser det som ska 

undersökas. Om undersökningen är valid betyder det att resultaten är välgrundade och 

hållbara för kritisk granskning (Thomsson 2010). Det kan vara svårt att få en hög 

validitet i kvalitativa intervjuer på grund av att datan baseras på vad människor säger, 

vilket Denscombe (2016) menar att det människor säger kan inte alltid antas vara 

sanningen utan att de säger vad de tror är rätt. Han menar dessutom att det kan vara 



 

 

svårt att uppnå trovärdighet på grund av att datan som samlas in kan påverkas av 

personerna som ingår i studien. Våra intervjufrågor samt genomförandet var väl 

genomtänkt för att undersökningen skulle bli så valid som möjligt. Eftersom syftet är 

att undersöka vilka strategier förskollärarna använde i verksamheten riktar sig 

intervjufrågorna just till det ämnet. Enligt Denscombe (2016) bör intervjupersoner 

väljas ut med omsorg, att de behöver besitta den kunskap och erfarenhet som behövs 

i studien. På grund av det valdes aktiva förskollärare som arbetat i mer än 2 år, då vi 

anser att de hunnit få erfarenheter med att arbeta med olika strategier trots inte så lång 

arbetserfarenhet. Denscombe (2016) skriver att det kan vara svårt att få en hög 

tillförlitlighet i en kvalitativ undersökning då intervjuaren kan bli en integrerad del av 

datainsamlingsmetoden. Han menar att vid semistrukturerade intervjuer kan det vara 

svårt att uppnå konsistens. Dock höjs tillförlitligheten när en tydlig redogörelse görs 

för alla val intervjuaren har gjort under metoden. Valen i studien är väl beskrivna 

därför höjs tillförlitligheten.  

5.6 Etiska aspekter   
Innan studien genomfördes togs Vetenskapsrådets principer om god forskningssed 

hänsyns till. En del i genomförandet var att informera intervjupersonerna om att 

principerna fanns och kommer att följas innan, under och efter den genomförda 

studien. Förskollärarna som medverkade i studien fick ta del av syftet och en 

förklaring på varför deras kompetens kunde hjälpa till, precis som Vetenskapsrådet 

(2002) skriver är det viktiga delar att informera om för en studie. Här redovisas de 

fyra forskningsetiska principerna som tagits hänsyn till under hela studiens process 

som Björkdahl-Ordell (2007) skriver om.  
 
För att uppfylla informationskravet som innebär att forskaren ska informera de 

berörda om vad syftet är skickades ett missiv ut till de förskollärare som tillfrågades. 

I brevet fick förskollärarna information om syftet för studien och vad de kunde hjälpa 

till med.   
  
Samtyckeskravet uppfylldes när intervjupersonerna tackade ja till intervjun och 

samtidigt informerades om att de hade rätt att avbryta intervjun när som helst, utan 

någon förklaring. 
 
För att uppfylla konfidentialitetskravet skrevs det fram i missivet att informationen 

som kommer in kommer att behandlas konfidentiellt av oss och 

handledaren.  Förskollärarnas riktiga namn skrevs inte ut eller platser där intervjuerna 

utfördes, därför användes fingerade namn i resultatet. Det lyftes även innan intervjun 

spelades in.  
 
Det berättades även att ljudfilerna kommer att raderas när arbetet har avslutats, vilket 

är en del av nyttjandekravet. Vi var medvetna om att det fanns risk för etiska 

dilemman vid intervjuerna. Frågor kunde väcka känslor trots att det inte var ett 

känsligt ämne för förskollärarna, därför var det viktigt att det framfördes att deras svar 

inte skulle värderas av någon. 
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6 Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras det resultat som kommit fram i studien. I resultatet 

besvaras studiens frågeställningar under tre teman som framkommit. I varje tema 

finns det underrubriker i form av kategorier, vilket ökar tydligheten i resultatet. I 

kategorierna framkommer de strategier som förskollärarna använder i sitt arbete. 

Förskollärarna har fingerade namn eftersom det uppfyller konfidentialitetskravet. 

Varje tema avslutas med en analys där resultatet analyseras med hjälp av Nilholms 

tre specialpedagogiska perspektiv: det kompensatoriska, det kritiska samt 

dilemmaperspektivet (Nilholm 2005, 2007). Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattning av resultatet och analysen. 

6.1 Förskollärares strategier i olika rutinsituationer 
Här presenteras intervjupersonernas olika strategier som framkom under olika 

rutinsituationer i det vardagliga arbetet i barngruppen. Förskollärarna nämnde att de 

använde strategier till olika barn i sina barngrupper för att underlätta vardagen. 

6.1.1 Tamburen  

I tamburen framkom det i intervjuerna att tre av fyra förskollärare hade olika strategier 

till det enskilda barnet för att göra det tydligare när de skulle klä på sig eller vilken 

ordning barnen gick in och ut. Sara sa: 
 

Klädschema i tamburen hjälper barnen att ha lite koll på att man inte tar på sig 

exempelvis stövlarna eller vantarna först innan overallen, det blir ju lite svårt 

då 

 

Karin och Sara nämnde att de hade klädschema i tamburen som ett stöd så 

att barnet kunde titta på vilken ordning kläderna skulle tas på. 
 

Tre förskollärare nämnde att de hade strategier för det enskilda barnets ordning när 

de gällde att hen skulle gå in/ut. Lotta sa: 
 

Hen går alltid in 15 minuter innan de andra i barngruppen för att ha aktiv vila 

med till exempel Ipad eller bok för att förbereda sig på nästa aktivitet, det tycker 

vi har fungerat bra för just det barnet 

 

Sara lyfte även att de hade en strategi för ett barn som alltid fick gå in sist, 

eftersom barnet blev väldigt orolig under övergångar och arbetslaget valde då att det 

barnet alltid fick gå in sist för att försöka undvika fler övergångar än nödvändigt. Hon 

sa även att strategin inte är för evigt, utan att de provar och sedan kanske barnet kan 

gå in tillsammans med de andra barnen. Karin nämnde att ett barn alltid fick gå ut i 

tamburen först för att det barnet kände sig lugnare då. Karin sa: 
 

Om ett barn har svårt för att fokusera med många barn runt omkring får det 

barnet gå ut först eller sist för att få mer utrymme, alternativt att flytta in 

kläderna på avdelningen där barnet får klä på sig själv utan att störas av andra 

barn 

 

Maria använde många gånger en tävling som motivering, speciellt i 

tamburen. Maria sa: 
 



 

 

Okej, då gör vi såhär, vem tror du kan klä på sig fortast, du eller jag? så brukar 

jag göra ibland när det kan va lite jobbigt med kläderna 

 

Tamburen var även en rutinsituation som nämndes av förskollärarna där man som 

förskollärare behöver strategier som inte göra tamburen till en stressfylld situation för 

gruppen. Maria som arbetar med de minsta barnen använde sig av Ipaden i tamburen 

där det ofta blir varmt och trångt. Hon spelade upp någon musik som de kunde sjunga 

med i under tiden de klädde på sig, så upplevdes stunden mer rofylld. Lotta sa: 
 

Vi använder också en strategi när barnen ska gå in, de får ställa sig i en kö 

utanför dörren så slussas några barn in i taget, för att göra det lite lättare 

 

Hon menade att det var en strategi hon använde sig av i tamburen för att 

det inte skulle bli så trångt. 

6.1.2 Matsituationen 

Sara berättade om en strategi de hade för ett barn som inte tyckte om pallarna som de 

hade vid matborden. Barnet kände sig inte trygg med att sitta på en pall och de 

provade då att ha en liten stol med ryggstöd och armstöd. Barnet kände sig mycket 

tryggare av att sitta på den stolen. Sara menade att det är viktigt att hitta strategier 

som fungerar i ett kollektiv, för att barnen oftast accepterar att vi alla har olika behov. 

Sara sa:  
 

Alla köpte att det var hans stol och de va ingen som satte sig på den, ja du har 

den och vi har dom andra och du är med på de sättet 

 

Sara menade att det är viktigt att man prövar olika strategier och att inte vara rädd för 

hur barngruppen kommer reagera. Sara menade att det oftast inte var några problem 

att ha olika strategier för enskilda barn, utan barnen accepterade oftast att barn har 

olika behov men att den strategin ändå var inom ramen av den ordinarie 

verksamhetens upplägg. Maria tog upp en strategi hon arbetade med vid 

matsituationen, hon sa: 
 

Ja, för att sänka ljudnivån lite vid maten har jag börjat lägga upp lite ärtor och 

gurka på barnens tallrikar innan de kommer och sätter sig, häller upp lite mjölk 

också, så har de något att fokusera och plocka med medans vi fixar klart med 

maten. Det blir tyyyyst  

 

Eftersom Maria arbetade med de minsta barnen blev det lätt högljutt i 

väntan på maten, då barnen slog med tallrikar och glas i bordet och på så 

sätt uppkom strategin.  

6.1.3 Samlingen 

Karin talade om flera olika strategier i samlingssituationen för barnen, det är viktigt 

med platsen barnet sitter på och att de har bestämda platser för att göra det tydligt för 

barnen vart de ska sätta sig. Maria och Karin svarade att för vissa barn var det viktigt 

att se bra, att de hade sin plats precis framför förskolepersonalen som höll i samlingen. 

Karin talade även om att ibland behövde barnen ha en vuxen bredvid sig för att känna 

trygghet och ett lugn i samlingen. Även Lotta och Sara talade om att en del barn 

behövde ha en vuxen bredvid sig i samlingen. Sara sa att det inte behövde bli en stor 

grej utan menade att man kan säga: 
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Nu har vi en kompis som behöver sitta bredvid en vuxen i samlingen och oftast 

så köper barn att de blir på ett visst sätt för ett visst barn under en period, de blir 

liksom inte så ifrågasatt 

 

Lotta använde sig även av talstickor i samlingen, för att ge alla barnen talutrymme. 

Det innebar att alla barn hade varsin glasspinne med sitt namn på som delades ut när 

de kunde berätta vad de hade att säga. Karin och Maria pratade om att en strategi var 

att låta barnet eller barnen hålla något i handen, för att kunna fokusera. Maria sa: 
 

 

Om man inte kan sitta still i samlingen, då delade vi ut klet till några barn. Det 

va några i personalen oroliga över att alla ville ha klet. Och ja, det kommer dom 

att vilja ha. Första veckan kommer det va superkul men inte sen. Ett eller två 

barn kommer känna ett behov av kletet medan de andra tröttnar. Så att man ska 

nog inte va rädd för att testa olika saker för att det är jätteskoj för alla i början 

 

Den strategin uppkom när hon upplevde att det blev oroligt i samlingen.  

6.1.4 Språkgrupp 

Förskollärarna Lotta och Sara talade om olika grupper som de delade in barnen i när 

de hade planerad undervisning. Det kunde handla om mindre indelade grupper under 

lässtunder och språkaktiviteter. Lotta sa: 

 
Vi delar in barnen i olika språkgrupper i planerade aktiviteter efter barnens 

kunskapsnivå 

 

Syftet med indelningen av grupperna menade förskollärarna att barnen 

lättare skulle hänga med och förstå, då undervisningen var anpassad efter 

deras förmåga. 

6.1.5 Toalettbesök  

En strategi som Maria använde sig av i sitt arbete med de större barnen var att skoja 

mycket, att göra kravsituationer till något roligt, vilket syns i nedanstående citat. 
Hon tog upp ett exempel med ett barn som tyckte att toalettbesök var något jobbigt, 

då försökte hon göra kravet till något roligt. Lotta hade en strategi för att göra 

toalettbesöken mindre stressfyllda. Maria och Lotta sa: 
 

Till exempel vid toalettbesök så får man ringa reningsverket och säga nu 

kommer det nåt till er 

 

Vi brukar dela upp barnen på de toaletter vi har på avdelningen för att minska 

kö och att dom blir stressade 

 

Toalettbesöken blev mindre stressfyllda för att vissa barn upplevde det jobbigt att 

vara på toaletten med många barn samtidigt. 

6.1.6 Personliga uppdrag 

Karin tog upp en strategi hon använde för barn i väntan på något, hon menade att 

vissa barn hade svårt att vänta. Karin sa: 

 



 

 

Då kan man säga att du kan väl hålla i den här tunga tunga kassen medans du 

väntar, eller att be barnet hålla i mina nycklar under tiden de väntar 

 

Hon menade genom att ge barnen något att göra under väntetiden 

underlättade det situationen.  

6.1.7 Resultatanalys 

Det framkom många olika strategier som förskollärarna använde sig av i olika 

rutinsituationer under dagen. En del strategier analyserades till Nilholms (2005) 

kompensatoriska perspektiv, där han talar om att en individ som visar ett avvikande 

beteende har rätt till åtgärder. Det kan relateras till att förskollärarna har kommit fram 

till olika strategier för enskilda barn som sågs i Lottas svar, om att ett barn får gå in 

för att ha aktiv vila innan resterande barngrupp går in.  Även Karins och Saras 

uttalanden om att ett barn får möjlighet att gå in först eller sist i tamburen för att få 

mer utrymme som en strategi för att skapa en bättre upplevelse för det enskilda barnet. 

Nilholm (2007) menar i det kompensatoriska perspektivet att barn kan behöva stöd 

vid vissa tillfällen så att de kan återgå till den ordinarie undervisningen senare. Vilket 

Sara nämnde att deras tanke med en strategi för ett barn inte skulle vara för alltid, utan 

de testade en period för att sedan se om barnet automatiskt slutar vara i behov av 

strategin. 
  
Två strategier Maria använde i barngruppen var att lägga ärtor på tallrikarna och att 

använda Ipaden i tamburen för att skapa lugn och ro för barnen. Nilholm (2007) menar 

att det kritiska perspektivet skiljer sig från det kompensatoriska genom att problemet 

läggs på miljön, eller andra sociala faktorer, vilket hänger ihop med Marias svar om 

att använda Ipaden i tamburen. Hon gjorde ingen lösning för ett enskilt barn utan de 

ändrade om miljön och använde den för hela barngruppen. Maria nämnde även en 

strategi om kletet i samlingen, alla barn får till en början testa kletet men tillslut är det 

bara det barnet som verkligen behöver det som fortsätter använda kletet och det blir 

då inga konstigheter i barngruppen att ett barn behöver det. Den här strategin kan även 

relateras till det kritiska perspektivet där Nilholm (2007) menar att förskolan bör hitta 

strategier för att möta olika barns behov och arbeta med de strategierna i den ordinarie 

undervisningen så att barnen inte exkluderas från undervisningen. Det finns likheter 

till Saras strategi om att ett barn fick sitta på en egen stol som hade ryggstöd och 

armstöd. Strategierna handlade inte om att se det enskilda barnet som avvikande utan 

att hitta strategier som fungerade för det enskilda barnet och som fungerar för alla 

barn i barngruppen. Dock svarade Lotta och Sara att de hade segregerade 

undervisningsgrupper i barngruppen. De nämnde att de delar in barnen i olika grupper 

efter barnens kunskapsförmåga, Nilholm (2005) menar i dilemmaperspektivet att det 

blir ett dilemma genom att dela in barnen i särskilda undervisningsgrupper än den 

ordinarie redan när barnen är så små. Han menar att det finns en risk att man placerar 

in de barnen i olika fack redan som små. 

6.2 Kommunikationsstrategier 
I intervjuerna framkom det att förskollärarna hade olika strategier för det enskilda 

barnet som de arbetade med, men att de även arbetade med kommunikationsstrategin 

inkluderande i hela barngruppen. De hade sett att det gynnade hela barngruppen att 

arbeta på det sättet. 
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6.2.1 TAKK 

Alla fyra förskollärare tog upp TAKK som en strategi. Maria talade om att de just nu 

har börjat introducera TAKK i barngruppen. Hon berättade att de använder det främst 

i samlingen när exempelvis val av frukt gjordes och gjorde då tecknet för barnen 

samtidigt som de benämnde frukten. Lottas avdelning använde TAKK för ett 

hörselskadat barn, men att hela barngruppen var med och gjorde tecken i till exempel 

samlingar. Sara sa: 
 

Vi använder TAKK i barngruppen för att alla ska förstå och kunna medverka 

på sitt sätt, till exempel frågar vi vid maten om de vill ha vatten eller mjölk och 

barnen svarar oftast med tecken  

 

Hon menade att TAKK gynnade alla barnen för att få möjlighet att påverka 

sin situation.  

6.2.2 Timstock  

En kommunikationsstrategi som Lotta nämnde var timstock. Lotta sa: 

 
Vi använder timstock för ett barn, de underlättar kommunikationen så att vi inte 

tjatar på barnet flera gånger utan hen ser tydligt hur länge de är kvar till nästa 

aktivitet börjar 

 

Lotta berättade att de arbetade med strategin som ett verktyg för att 

kommunicera tiden med ett barn. 

6.2.3 Schema  

Karin och Maria berättade om dagsschema som en strategi som de använde sig av för 

att göra kommunikationen tydligare för barnen om vad som skulle hända under dagen. 

Karin sa: 

 
Schema med bilder kan vara bra, så man visar vad man ska göra och vad som 

ska hända. Schema kan vara till stor hjälp för alla 

 

Karin talade om att de använder schemat mycket i samlingen, där de talade om vad 

som skulle hända under dagen och olika val av aktivitet som barnen fick göra. Hon 

menade att det var en demokratisk rättighet att kunna vara med i samlingen och förstå 

vad som skulle hända. Vilket även Maria menade att de hade schema under samlingen 

men benämnde det som bildschema. Maria menade att bildschema blev en tydlighet 

för barnen som kanske hade det svårt att förstå och kan istället se på bilderna vad det 

innebar. Maria sa: 
 

Alla hjälpmedel som finns nu, till exempel bildstöd. Det funkar på alla barn, de 

förstår att efter frukost kommer leken. De kan själva peka på bilderna och följa 

schemats ordning 

 

Lotta berättade även att de på avdelningen arbetade med bildschema, men 

för ett enskilt barn. Hon menade att den strategin gör kommunikationen 

tydligare och hjälper barnet att förstå dagens struktur, där hen blir 

förberedd på olika aktiviteter som till exempel lunch och vila. 



 

 

6.2.4 Bilder som stöd 

Maria och Lotta lyfte en strategi om att ha bilder på barnen vid olika platser. Maria 

sa: 

 
Vi har till exempel bilder på barnen vart de ska sitta under samlingen, sen vid 

maten lägger vi fram bilder på borden som de alltid har som bestämd plats och 

när de ska sova har vi också bilder på deras plats 

 

De båda menade att det blev en tydlig kommunikationssignal på vart 

barnen skulle vara och det blev inte lika oroligt i barngruppen.  

6.2.5 Valtavla  

Sara nämnde att de arbetade med en valtavla under samlingen, syftet med valtavlan 

var att göra det tydligt för barnen. Valtavlan handlade om att barnen skulle göra val 

för den kommande aktiviteten efter samlingen. Valtavlan hade bilder på den fysiska 

platsen och bilder på vilka barn som skulle delta i aktiviteten, samt bild på den 

förskolläraren som skulle vara med. Sara sa: 

 
Då vet hen att efter samlingen ska jag vara med min grupp och kan se vilka barn 

och vuxen som ska vara i den gruppen, för att hitta rätt 

 

Sara nämnde att syftet med den här strategin framkom för att de hade ett 

barn som var orolig och behövde veta vilken förskollärare och vilka barn 

barnet skulle vara med.  

6.2.6 Resultatanalys  

Det framkom under intervjuerna att förskollärarna använde olika 

kommunikationsstrategier som kan relateras till Nilholms olika perspektiv. 

Förskollärarna talade om kommunikationen som en betydelsefull del av barns sociala 

utveckling och känsla av gemenskap i gruppen. Förskollärarna menade att just därför 

har de valt att fokusera mycket på kommunikation i verksamheten. 

Kommunikationsverktyg tog alla fyra förskollärarna upp under intervjuerna, de talade 

om olika stödstrategier i arbetet med kommunikation som exempelvis TAKK, bilder 

som stöd och schema. Karin talade om ett dagsschema som ger barnen rutiner och 

struktur över dagen så att alla barn vet vad som förväntas av dem. I det kritiska 

perspektivet menar Nilholm (2007) att barn har enklare att hänga med om arbetet sker 

på ett kontinuerligt sätt. I perspektivet kan det dras paralleller med det förskollärarna 

menade när de arbetade med struktur och rutiner på ett kontinuerligt sätt. Det gjordes 

för att barnen fick en bättre struktur och kände igen vad som skulle hända.  

  
Karin nämnde att läroplanen vilar på demokratiska grunder, det innebar att barnen 

hade rätt till att vara med i de beslut som fattades och kommunikationsförståelsen var 

därför avgörande. Karin lyfte samlingen som ett demokratiskt tillfälle där barnen 

gjorde olika val. Här använde Karin bilder som stöd för att göra kommunikationen 

tydligare för olika val barnen kunde göra. Maria nämnde även att de använde TAKK 

som stöd när de skulle välja frukt. Vilket Nilholm (2007) menar i det kritiska 

perspektivet att de demokratiska principerna faller om barnen exkluderas från den 

ordinarie undervisningen. Maria lyfte att alla barn har rätt till att vara med i och kunna 

kommunicera på sitt sätt i den ordinarie undervisningen. Det är en likhet till det 
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Nilholm (2007) lyfter i det kritiska perspektivet, att det är betydelsefullt för individen 

att delta i den ordinarie undervisningen. Nilholm menar även att i det kritiska 

perspektivet väljer förskollärarna ut metoder som fungerar för alla barns olikheter i 

undervisningen. Vilket förskollärarna poängterar att använda strategier där 

kommunikationen blir tydligare för barnet som stöd i undervisningen så att alla barn 

kan vara delaktiga.  

6.3 Miljön som strategi  
Förskollärarna nämnde miljön som en strategi de använde i mötet med alla barns 

olikheter. Alla fyra förskollärare menade att miljöns struktur är betydelsefull för att 

inkludera alla barns olikheter i verksamheten. 

6.3.1 Lugnt rum  

Karin och Lotta lyfte att en bra strategi i miljön var att ha ett lugnt rum på avdelningen, 

där barn som behövde varva ner en stund kunde gå in och ta det lugnt. Lotta berättade 

om ett barn som kunde bli argt och ledset under dagen och att de då hade ett speciellt 

rum för att “lugna ner sig” på. Lotta sa: 

 
En strategi som vi känner har fungerat med ett barn är att skapa en speciell plats 

att gå till när hen känner sig arg eller ledsen under dagen, och inte vill prata med 

oss 

 

Förskollärarna poängterade att rummet bör signalera att där inne skulle det 

vara en plats för lugn och avkoppling. 

6.3.2 Begränsning av material  

Maria lyfte att miljön påverkar barnen mycket, att miljön kan ta barnens fokus om det 

var för mycket saker framme. Maria sa: 

 
Att ha massa olika material framme som är tillgängliga hela tiden kan vara en 

risk att barnen blir oroliga och de blir stökigt och då måste man tänka om och 

att de är miljön som måste ändras om 

 

Hon menade att en strategi kunde vara att skala av i miljön och bara ha 

framme det materialet som de arbetade med just nu i verksamheten. 

6.3.3 Bilder som tydlighet  

Karin talade om den strukturerade miljön, hon ställde sig frågan om hur säker man 

egentligen kan vara att barnen förstår vad man menar i miljön. Karin nämnde ett 

exempel på när hon bad barnen städa. Hon berättade att när hon bad ett barn städa 

undan lego, kunde hon inte veta att barnet visste vad lego var för något. Karin 

berättade då om strategin att ha bilder på olika sakers placering. Karin sa: 

 
Jag märkte att barnen hade lite svårt att städa på avdelningen och tänkte att dom 

kanske inte vet vart sakerna ska ligga? Hur ska dom veta det, det va då vi 

började sätta upp bilder på till exempel bilar där de ska ligga   

 
Sara lyfte även miljön som en strategi för att göra det tydligare för barnen om vad 

miljön ger för signaler till barnen. Likt det Karin nämnde om bilder på sakers 

placering talade även Sara om bilder som tydlighet. Sara talade om att de hade bilder 



 

 

på var sakerna inne på avdelningen skulle vara, så att det blir tydligt för barnen var 

sakerna ska vara. Sara menade även att de hade bilder för att barnen skulle bli mer 

självständiga och inte behöva fråga dem var sakerna ska vara. 

6.3.4 Miljöns signaler  

Karin berättade att miljön gav signaler till barnen om vad som ska ske i ett visst rum, 

hon menade att det var betydelsefullt att miljön var planerad och strukturerad, samt 

att förskollärarna reflekterade över hur de hade strukturerat miljön. Maria menade att 

det var viktigt att observera miljön inne på avdelningen för att synliggöra vad miljön 

gav för signaler till barnen och så att de kunde utforma miljön så att den gav de bästa 

förutsättningarna för barns utveckling. Karin talade även om en strategi att skapa ett 

lugn i miljön på morgonen för barnen. Här kunde barnens möte med förskolan på 

morgonen bli en lugn stund för barnen. Hon menade att skapa en dov belysning och 

lugn musik kunde skapa en bra start som kunde fortsätta hela dagen. Karin sa: 
 

Ett exempel på det kan vara ateljérummet, det ger en viss signal till barnen vad 

rummet är till för. Har rummet flera olika material eller saker i det rummet som 

inte har med ateljén att göra kan de signalera andra aktiviteter till barnet som 

inte rummet är tänkt för 

 

Karin menade att det ska finnas en tanke bakom den planerade miljön. Hon 

menade att en strategi är att skapa speciella rum som ger signaler till barnen 

om vad det är som ska ske i rummet. 

6.3.5 Resultatanalys  

Alla fyra förskollärare nämnde miljöns struktur som en betydelsefull faktor i mötet 

med alla barns olikheter. Maria lyfte att observationer av miljön var viktiga, eftersom 

de kan få syn på olika faktorer i miljön som påverkade barnen negativt eller positivt. 

Maria menade att miljöns struktur skulle ge alla barn förutsättningar för att utvecklas. 

Resultatet kan liknas med det kritiska perspektivet där Nilholm (2007) menar att 

verksamhetens struktur är en viktig faktor för barns utveckling. Övergripande talade 

alla förskollärarna om att de bör se över miljön för att se vad som kan behövas ändras, 

så att alla barns olika behov inkluderas i verksamheten. I svaren finns likheter till 

Nilholms (2007) tankar kring inkludering, där han menar att i det kritiska perspektivet 

bör man ändra om i den miljön som redan finns så att den är anpassad till alla barns 

olikheter. Han menar även att barns olikheter kan bli tydlig i en viss miljö, beroende 

på hur miljön är konstruerad. I den ostrukturerade miljön kan synen på barns olikheter 

bli tydligare och förskollärare kan se barnet som avvikande när det snarare är miljön 

som kan framhäva barns olikheter. Förskollärarna berättade i intervjuerna att de 

arbetade mycket med miljöns struktur för att underlätta vardagen för alla barn. 

6.4 Förskollärares förhållningssätt  
Här presenteras förskollärarnas förhållningssätt kring planering och kommunikation 

i arbetslaget som strategier i arbetet.  

6.4.1 Planering  

Förskollärarna talade om arbetslagets betydelsefulla del i arbetet med 

specialpedagogiska strategier för att bemöta alla barns olikheter på ett inkluderande 

sätt. Under intervjuerna kom arbetslagets samarbete upp vid flera tillfällen när 
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intervjupersonerna talade om olika strategier. Övergripande menade förskollärarna 

att de behövde vara överens i arbetslaget hur de planerade och organiserade 

verksamheten. Lotta menade att det var viktigt med tydlighet och närvarande 

pedagoger, hon menade att arbetslaget behövde vara överens så att det blir en tydlig 

struktur för barnen, vilket även Maria talade om. Maria sa: 
 

 Planering är A & O. Att vi som jobbar är med på samma bana. Om vi inte är 

överens märker barnen det. Om vi har en planering, då brukar det funka 

 

Maria talade om att de behövde prova olika strategier och reflektera över dem, för att 

sedan se vilka som fungerade. Hon menade att de inte kan anse att en strategi alltid 

kommer att fungera, eller att den fungerar på alla barn. Utan något som ständigt måste 

diskuteras i arbetslagen så att barnen får den bästa upplevelsen från förskolan. Sara 

sa: 
 

Man äter frukost och efter de går man in och tvättar händerna, man gör liksom 

samma sak hela tiden så man får en inre bild av vad som förväntas att jag gör 

nu, den strategin är för att fånga alla barn 

 

Sara nämnde även arbetslagets arbete att finna rutiner och strukturer som är tydliga 

och fungerar, att de även hade samma rutiner varje dag och samma tid. Hon menade 

att de strukturerna och rutinerna gjorde det tydligt för barnen vad de skulle göra under 

sin dag på förskolan. 

6.4.2 Tydlig kommunikation  

Karin och Maria lyfte vikten av tydlighet i kommunikationen, de menade att annars 

kunde det leda till missförstånd och barnen kunde uppleva oro när de fick höra olika 

svar. Maria sa: 

 
Alla man jobbar med är raka och tydliga, det är viktigt att ha en öppen dialog, 

hela tiden. I personalgruppen 

 

Maria menade att arbetslaget behövde diskutera hur de bemötte barnens 

olikheter och vilket förhållningssätt det var som gällde. 

6.4.3 Barnsyn  

Maria lyfte i början av intervjun hur viktigt det var att tänka individuellt, för att alla 

barn och människor är olika. 

 
Vissa strategier funkar för vissa barn och fungerar inte alls med ett annat barn 

 

Lotta talade även om hur viktigt det är att se barnen som en resurs i 

lärandet.  

 
Det är viktigt att se varje barn, lyssna på dom och att försöka hitta vad som 

intresserar barnen och försöka jobba vidare utifrån det 

 

Maria tog även upp hur viktigt det var att observera och iaktta barn för att komma på 

vilka strategier som fungerade för just det barnet. Även för att se vad förskollärarna 

och miljön gjorde för barnet, för att ge förutsättningar till utveckling. Hon sa att vid 



 

 

observationerna ser man vad som behöver ändras eller tas bort i miljön. En annan 

strategi hon använde sig av var att försöka att undvika ordet nej. Maria sa:  
 

Till exempel att jag försöker säga ‘här går vi’ istället för att säga åt barnen att 

man inte får springa i rummet 

 

Hon menade att genom att använda sig av andra ord blev det inte så mycket 

negativa bestämningar som barnen fick lyssna på.  

6.4.4 Lågaffektivt bemötande  

Maria och Lotta lyfte lågaffektivt bemötande som en strategi. Maria sa: 

 
Försöka hålla sig lugn, även om man själv känner sig stressad, för att om ett 

barn kanske är i affekt blir det mer i affekt, att man kanske byts av när det känns 

jobbigt, jag kanske har lättare för att bemöta ett barn så att man kan byta för att 

inte bli irriterad 

 

De menade att det är viktigt att hålla sig lugn och att inte börja diskutera 

med ett barn i affekt. 

6.4.5 Inkludering  

Sara nämnde att ibland behöver man hitta vissa strategier för olika barn, hon menade 

att egentligen har man nog det redan för alla barn. Sara poängterade att förskolan är 

för alla och vi behöver hitta strategier som fungerar i de rutiner och den struktur som 

förskolan redan har. Hon menade att man inte kan utesluta för mycket eftersom vi är 

tillsammans. Sara sa: 

 
Man kan inte exkludera barn från de vi gör tillsammans, de kollektiva, för vi är 

ändå en grupp av människor som ska fungera tillsammans 

 

Sara nämnde även att de strategier de använde ska fungera i verksamheten, att man 

inte kan plocka bort ett barn så att hen blir utanför som någon slags egen person med 

särskild undervisning. Hon menade att det varken är bra för det enskilda barnet eller 

särskilt bra för de barn som blir kvar. 

6.4.6 Resultatanalys  

Förskollärarna nämnde arbetslagets betydelse, att det är viktigt att vara överens i 

arbetslaget om vilka strategier som ska användas, så barnen får en tydlig struktur av 

olika former av stöd. Arbetslagets arbete analyserades till dilemmaperspektivet, där 

Nilholm (2005) menar att det finns flera olika dilemman som arbetslaget bör diskutera 

om hur de ska arbeta med olika strategier till barn. Han menar att det är flera olika 

faktorer som påverkar barnen, exempelvis miljön, sociala strukturer och individen 

själv. Han lyfter även fram att arbetslaget bör bilda sig en helhetsbild av verksamheten 

om vad som kan vara orsaken när ett barn har ett avvikande beteende och inte att 

problematiken befinner sig hos barnet själv. Maria poängterade att arbetslaget har en 

stor betydelse och ständigt behöver utvärdera strategierna och se vilka som funkar 

samt varför det inte fungerade. 
  
Det väsentliga i förskollärares förhållningssätt kan liknas med Nilholms (2007) 

kritiska perspektiv, där han anser att det är förskolan som ska möta alla barns olikheter 
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och att problemet inte ska läggas på individen. Vilket både Lotta och Maria sa när de 

talade om hur viktigt det är att se barnen som en resurs i lärandet och observera i 

miljön för att se hur förskolan kan möta varje barns olikheter och skapa 

förutsättningar. Maria nämnde även att de i arbetslaget observerade barn för att se vad 

det är för fel i verksamheten som gör barnet orolig och genom det kunna hitta 

strategier som de kan använda. Som i det kritiska perspektivet där Nilholm (2007) 

menar att problemet inte befinner sig hos barnet. Vilket var ett övergripande 

perspektiv som förskollärarna arbetade utefter och observerade miljön snarare än 

barnet som varande i problematiken. Nilholm (2007) menar dock att i det 

kompensatoriska perspektivet är det av stor vikt att observationer sker av barn, för 

annars finns det en stor risk att förskollärare inte ser eller upptäcker att ett barn 

behöver mer stöd än något annat. 
  
Sara talade om att stöd till enskilda barn inte är något som hon föredrar. Hon menade 

att barn kan ha olika behov i en barngrupp, men att specifika särlösningar där barnet 

exkluderas från barngruppen inte borde finnas. Hon menade att peka ut ett barn på 

det sättet inte är en bra metod för de enskilda barnets självkänsla utan hon menar att 

de stöd som kan behövas sättas in till ett enskilt barn kan användas i hela barngruppen, 

då blir inte det utpekade barnet så utpekat från de andra barnen. Det kan liknas med 

Nilholms (2007) kritiska perspektiv där särlösningar inte ska förekomma, utan att alla 

barn har rätt till delaktighet. En koppling gjordes till Nilholms (2007) 

dilemmaperspektiv som lyfter att förskolan ska ge liknande erfarenheter och 

kunskaper, samtidigt som den ska anpassas till varje barns individuella 

förutsättningar. Det är förskollärarens ansvar att bedriva en undervisning som är 

anpassad efter varje barns behov. 

6.5 Sammanfattning av resultat och analys  
I resultatet av studiens intervjuer framkom det att förskollärarna främst arbetade enligt 

det kritiska perspektivet. Förskollärarna såg inte på barnen som att det var dem som 

var det problematiska utan de såg till en helhet av individen och anpassade 

barngruppen och miljön i den mån det går efter alla barns olikheter. Nilholm (2007) 

menar att anpassa på gruppnivå snarare än individnivå är bättre eftersom då får alla 

barnen i gruppen en förståelse för varandra och kan ses som tillgångar. I det kritiska- 

och dilemmaperspektivet menar Nilholm (2007) att man inte ska kategorisera in 

barnen i olika grupper utan barnens olikheter ska ses som en tillgång till gruppen. I 

studiens resultat framkom det att förskollärarna arbetar med att inkludera alla barns 

olikheter i den stora gruppen snarare än att arbeta individuellt vilket stämmer bra 

överens med Nilholms kritiska- och dilemmaperspektiv. 
  
Förskollärarna arbetade utefter flera olika strategier, övergripande handlade 

strategierna om att inkludera barnen i barngruppen, trots att vissa strategier var för 

det enskilda barnet tog de aldrig ut barnet ur barngruppen. Det vill säga att 

förskollärarna hade en del individuella strategier till de enskilda barnen men 

poängterade att det arbetet sker under den ordinarie verksamheten på ett inkluderande 

plan. Alla fyra förskollärarna lyfte arbetslaget som en betydelsefull faktor i arbetet 

med att inkludera alla barn. De menade att verksamhetens struktur och planering är 

en grundläggande faktor för att ge alla barn förutsättningar till att lyckas efter egen 

förmåga. 



 

 

7 Diskussion  

I följande avsnitt presenteras en diskussion i form av olika teman kring resultat och 

analys, som även är kopplat till studiens avsnitt om bakgrund och tidigare forskning. 

Fokus ligger på studiens två frågeställningar.  Därefter kommer en del med 

metodkritik, avsnittet avslutas sedan med en presentation av förslag till vidare 

forskning. 

7.1 Förskollärares strategier i relation till kommunikation 
Förskollärarna nämner en hel del olika kommunikationsverktyg. Tanken var i en del 

fall att strategin uppkom för ett enskilt barn som var i behov av stödet, men att 

förskollärarna sedan arbetade med verktyget i hela barngruppen. Det framkommer 

strategier som exempelvis TAKK, bilder som stöd och dagsschema i deras vardagliga 

arbete för att nå ut till alla barn. Vilket kan liknas med det forskning lyfter att 

förskollärare har olika strategier i att kommunicera med barn på ett tydligare sätt. I 

Ahlskog-Björkman och Björklunds (2016) forskning om kommunikationsverktyg 

lyfter dem just arbetet med olika hjälpmedel i syfte att nå fram till alla barn. I studiens 

resultat framkommer det att förskollärarnas arbete med kommunikationsverktyg inte 

uppkom för att ett specifikt barn hade en diagnos och var i behov av det stödet. Det 

lyfter Lindqvist och Nilholm (2013) i sin forskning att barn inte ska behöva en 

diagnos för att få specialpedagogiska strategier, utan ska få det oavsett. Förskollärarna 

märkte att deras arbete med kommunikationsverktyg gynnade deras arbete i mötet 

med olika barn. Förskollärarna menade även att barnen blir mer självständiga om de 

kan kommunicera själva och arbetar mycket med just kommunikationen i 

undervisningen. Resultatet visar att arbetet med kommunikationsverktyg gör barnen 

mer självgående, att de lär sig kommunicera på flera sätt än bara verbalt, vilket 

förskolans läroplan skriver om att verksamheten ska erbjuda strategier som gör 

barnens självständiga i sin kommunikation (Skolverket 2018). 
  
Förskollärarnas svar visade att de hade kompetens kring specialpedagogiska 

strategier. Tidigare forskning menar att man bör ha grundläggande kunskaper om 

specialpedagogik för att kunna arbeta på rätt sätt när det handlar om att inkludera alla 

barns olikheter (Lindqvist & Nilholm 2013). Det var ingen förskollärare som nämnde 

att de hade tagit hjälp av specialpedagoger för att hitta olika strategier i deras arbete. 

Renblad och Brodin (2014) menar i sin forskning att förskollärare bör ta kontakt med 

specialpedagoger för att organisera verksamheten så att alla barns olikheter ska 

inkluderas i verksamheten. Specialpedagoger kan hjälpa förskollärarna på ett 

övergripande plan att se utifrån hela barngruppen, där arbetet sker på ett så sätt att det 

gynnar hela barngruppen. 

7.2 Den pedagogiska miljöns betydelse  
Förskollärarna talade väldigt gott om den pedagogiska miljön och att det var miljön 

de observerade för att se var problemet befann sig om det upptäckte att barnen inte 

fungerade i verksamheten. Resultatet visar inte att förskollärarna dokumenterar barn 

vilket skiljer sig från tidigare forskning som antyder något annat. Observationer och 

dokumentationer av barn är något som Palla (2011) skriver i sin forskning. Hon menar 

att förskollärare observerar barn för att ta reda på olika barns beteenden. Det kan 

handla om vad ett barn ska klara av vid en viss ålder och om då barnet behöver insatser 
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i sin utveckling. I studien framkommer det att förskollärarna aldrig såg problematiken 

hos barnet, utan var väldigt måna om att finna olika strategier som skulle underlätta 

för barnet i verksamheten. Forskning menar att miljön bör vara anpassad efter alla 

barn, vilket förskollärarna poängterar i intervjun att de arbetade utefter. Det kan liknas 

med Renblad & Brodins (2014) resultat om att förskolan ska vara en plats för alla och 

att miljön bör vara anpassad efter alla barn. Att det var miljön förskollärarna 

observerade för att få fram vart felet låg och vad som då kan ändras i miljön. Det blir 

ett svårt dilemma att arbeta med inkludering av alla barns olikheter i verksamheten 

utan att göra observationer av barnen, eftersom Nordin- Hultman (2005) tar upp i sin 

forskning att observation och dokumentation av barn förekommer i förskolans 

verksamhet, här syns det att resultaten skiljer från vad forskning visar. 

7.3 Att arbeta med barns olikheter i förskolans kontext  
Nilholm (2007) skriver att barns självkänsla och identitetsskapande stärks om de 

upplever att de tillhör en grupp, vilket blir ett dilemma om en individ exkluderas från 

den gruppen som barnen tillhör. Han menar att utifrån ett inkluderande tankesätt finns 

det möjlighet att skapa en förskola som är för alla, barns olikheter blir till en del av 

arbetet i den ordinarie undervisningen. Det innebär att arbetslaget bör ha en 

helhetsbild av verksamheten och anpassa den efter alla barns olikheter. Under 

intervjuerna med förskollärarna framkom det att arbetslagets samarbete var av stor 

vikt. Arbetslagets samarbete lyfter Sandberg och Ottosson (2010) i sin forskning, de 

menar att arbetslagets samarbete är avgörande i arbetet med alla barns olikheter. 

Maria talade om hur viktigt det är för arbetslaget att vara på samma plan när det 

handlar om bemötandet av barns olikheter. Alla intervjupersoner lyfte att det gynnar 

deras arbete om arbetslaget är överens med rutiner och planeringen av vardagens 

struktur för att skapa en trygg verksamhet för barnen. Likt det som Sandberg och 

Ottosson (2010) lyfter i sin forskning, om att arbetslaget bör vara överens i arbetet 

vilket leder till att barnen känner ett lugn och trygghet i verksamheten. 
  
I Lundqvist (2016) och Lindqvist och Nilholm (2013) framkommer forskningar kring 

inclusive education. Det var dock inte ett begrepp som förskollärarna nämnde i 

intervjuerna, däremot visar resultatet att förskollärarna talade om begreppet med 

andra ord. Sara sa att de inte ville exkludera barn från undervisningen, utan ville se 

barnen som en tillgång i gruppen. Förskollärarna hittade strategier att använda i 

kollektivet istället för att segregera barnen från gruppen. Lundqvist (2016) har tagit 

fram olika sätt att arbeta med inclusive education, ett sätt är att arbeta med full 

inkludering, där alla barn inkluderas i verksamheten. I studiens resultat framkom det 

att förskollärarna talar om full inkludering. Ingen förskollärare talar om att exkludera 

ett barn, utan talar snarare om att alla barn är delaktiga i verksamheten. 
  
I resultatet framkommer det att förskollärarna arbetar övergripande med olika 

strategier i hela barngruppen än för det enskilda barnet. Att arbeta exkluderande av 

barn, där förskollärare segregerar barn från den ordinarie barngruppen är inte något 

som förskollärarna gick in djupt på när de talade om olika strategier till det enskilda 

barnet. Däremot förekom det att två förskollärare arbetade med olika språkgrupper i 

verksamheten, där de delade in barnen efter språklig förmåga. De beskrev inte 

strategin som ett exkluderande arbete utan ansåg att det gynnade barnen att vara i 

olika grupper. Resultatet skiljer sig från varandra på grund av att förskollärarna inte 



 

 

talade om exkluderande strategier, då det kan uppfattas som ett laddat begrepp. 

Lindqvist och Nilholm (2013) lyfter i sin forskning att förskolorna inte är så 

inkluderande som det sägs, därför skiljer sig studiens resultat mot vad forskning 

menar. Våra erfarenheter från de verksamhetsförlagda utbildningarna är att det 

dessutom att det förekommer exkludering i verksamheten vid tillfällen under dagen, 

vilket inte stämmer överens med förskollärarnas svar. 

7.4 Förskollärarnas förhållningssätt  
När förskollärarna talade om olika strategier som de hade för enskilda barn var inte 

tanken att barnet alltid skulle behöva extra stöd, utan såg det mer som att den 

stödinsatsen var tillfällig och barnet sedan skulle återgå till det ordinarie rutinerna 

utan att barnet egentligen själv märker det. Det står även i förskolans kommande 

läroplan, där Skolverket (2018) skriver att barn ska få rätt stöd för att kunna vara 

delaktiga i verksamheten, även om det bara är tillfälligt. Att barn kan vara i behov av 

särskilda strategier är något som Sandberg m.fl. (2010) lyfter i sin forskning, där de 

menar att alla barn någon gång kommer att vara i behov av olika specialpedagogiska 

strategier. Förskollärarna nämnde övergripande att de strategier de använde till det 

enskilda barnet var inkluderande i den ordinarie undervisningen, så att barnet inte 

blev så utpekat. Förskollärarna menade även att arbetet med särskilda strategier kunde 

gynna hela barngruppen. 
  
Avslutningsvis visar resultatet att förskollärarnas barnsyn återspeglas i deras 

strategier gentemot barngruppen, en stor del handlar om att vara en närvarande 

förskollärare för att hitta olika strategier som inkluderar alla i förskolan. Det är något 

som tas med från den här studien in i arbetslivet. En ökad förståelse har uppstått för 

hur förskollärare kan arbeta med olika strategier till olika barn, studien blir därför 

relevant eftersom den tar upp betydelsen av förskollärares förhållningssätt i mötet 

med alla barns olikheter. En strategi som används för ett barn kan även användas i 

hela barngruppen. Vi tar även med oss att våga prova olika strategier för att komma 

fram till vad som gynnar ett barns utveckling bäst, att inte vara rädda för att berätta 

om barns olikheter i barngruppen. Utan snarare låta alla barnen testa och få vara 

nyfikna på de olika strategierna eller hjälpmedlet som används och se det som att 

barns olikheter blir till en tillgång i barngruppen. 

7.5 Metodkritik   
Ett medvetet val är att endast intervjua förskollärare eftersom de besitter den 

kompetens och erfarenhet som studien är ute efter att få fram, då även svaren är 

grundade på en förskollärarutbildning. En nackdel med att utgå från 

bekvämlighetsprincipen som beskrivs i metodavsnittet är att intervjupersonerna kan 

tala om saker som setts under de verksamhetsförlagda utbildningar och svarar det som 

de tror vill höras. Om fler förskollärare har intervjuats hade resultat blivit mer 

omfattande och fått ut fler strategier från intervjupersonerna. Av de fyra intervjuerna 

framkommer det många återkommande strategier och därför anser vi att det räcker 

med fyra intervjuer till studien. Det har inte varit hanterbart med ett större urval, då 

transkriberingar är mycket tidskrävande och tidsramen för studien är liten. En nackdel 

är dock att intervjuer enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) är tidskrävande, 

men även att många svårigheter kan uppstå vid genomförandet, transkriberingen och 

analyseringen samt hur resultatet ska återges i ett skrivet sammanhang. Under arbetets 
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gång har vi varit medvetna om att intervjuer kan väcka känslor hos förskollärarna när 

de talar om exempelvis barn med funktionsvariationer, men det är inget som upplevs 

under någon av intervjuerna. Till en början handlade studiens intervjufrågor om 

specialpedagogiska strategier, vilket är ett medvetet val att ta bort då svaren troligtvis 

hade handlat mer om specialpedagoger. Det valdes att inte göra det på grund av att 

inte enskilda barn skulle särskiljas från gruppen i deras svar, utan snarare se hur de 

arbetar med alla barn. Studien vill inte få svar kopplade till specialpedagogisk 

kompetens, då syftet är att undersöka hur strategier ser ut för hela barngruppen. Det 

framkommer i studiens resultat strategier som inte finns nedskrivna i litteratur och 

forskning, utan som förskollärarna själva har kommer på för att underlätta för alla 

barns olikheter i deras vardag. 

7.6 Förslag på vidare forskning  
Den här studien lyfter fram förskollärares olika strategier för att bemöta alla barns 

olikheter och hur förskollärarna arbetar med strategierna, enskilt eller inkluderande i 

hela barngruppen. En vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara att ta upp 

diskussionen om det är specialpedagogerna eller den vanliga pedagogiska 

kompetensen som planerar den pedagogiska praktiken, i syfte att möta alla barns 

olikheter. En annan vidare forskning inom ämnet kan vara om förskollärare känner 

att de borde få mer utbildning i specialpedagogiska strategier, eftersom utbildningen 

till förskollärare inte erbjuder en fördjupning i ämnet. För att dagens samhälle är 

väldigt måna om att alla ska få ha rätt till att vara olika. 
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BILAGA 1 
Hej! Vi är två studenter från Linnéunivsersitetet som är inne på vår sista termin på 

förskollärarprogrammet. Vi skriver för tillfället vårt examensarbete som handlar om 

strategier som används i förskolans vardagliga arbete. 
  

Vårt syfte med studien är att undersöka vilka olika strategier förskollärare 

använder i det dagliga mötet med olika barns behov. Vi vill ta reda på vilka 

strategier som du använder i barngruppen, samt hur du använder dem för det 

enskilda barnet. Därför skulle vi vara tacksamma om du vill berätta hur du 

möter barnens olika individuella behov i din barngrupp. 

Vi kommer inte att använda barnens namn i vår studie utan bara se vilka 

strategier som förekommer. 

  

Vi har fördjupat oss i tidigare forskning och litteratur kring ämnet men har 

också för avsikt att ta hjälp av er verksamma förskollärare genom intervjuer. 

Därmed vill vi intervjua dig som har kunskap, utbildning och erfarenhet som 

är värdefulla för oss och vårt arbete. Intervjun kommer att bestå av frågor om 

era strategier och intervjun beräknas ta cirka en timme. Vi hoppas att du på 

något sätt har möjlighet att delta i vår studie. För att vi ska kunna ta till vara 

på svaren på bästa sätt kommer vi att göra en ljudinspelning av intervjun. 

  

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Vilket innebär att deltagandet är frivilligt och om du skulle vilja har 

du rätt till att avbryta intervjun när som helst. Ditt deltagande kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att vi inte kommer ha med ditt riktiga 

namn, barnens namn eller förskolans namn i studien. Resultatet kommer 

endast att användas i vår studie. Vårt godkända examensarbete kommer att 

läggas ut på Divaportalen där examensarbeten och forskning är tillgängliga för 

allmänheten. 

  

Om du har frågor eller funderingar tveka inte på att höra av dig till oss eller 

vår handledare. 

Hoppas vi ses! 

  

Med vänlig hälsning 

Emma Jaensson   

Sofie Stjernberg  

  

Handledare: Gunilla Rosendahl   
 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2  
Intervjufrågor: 

 

Uppvärmningsfrågor: 

  

- När gick du din förskollärarutbildning? 

- Hur länge har du arbetat här på förskolan/avdelningen? 

  

 

Om strategierna: 

 Vilka strategier har du i dina möten med X, utifrån han/hennes behov? 

 Hur stöttar du X i olika situationer? (tex. tamburen, samling, 

matsituationer, vid övergångar)  

 

Följdfrågor: 

 Hur gör ni då? Vad gör ni mer? 

 Berätta mer om… 

 Används strategin du talar om för endast x eller blir det inkluderande 

för alla barn? 

  

Följdfrågor om svaren inte räcker till: 

  

 Har ni utformat den pedagogiska miljön utifrån olika barns behov? 

 Använder ni några strategier som exempelvis 

kommunikationsverktyg/andra verktyg? Vilka i så fall? Hur/Varför? 

 
 


