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Titel 
Extra anpassningar i förskolan  

-en studie om förskollärares uppfattning av innebörd och utförande. 

 

English title 
Extra adaptations in preschool  

-a study on preschool teachers impression of meaning and execution. 

 

Abstrakt 
Studien undersöker hur förskollärare uppfattar extra anpassningars innebörd och 

utförande i förskolan. Syftet är att undersöka i vilken mån, och på vilket sätt, extra 

anpassningar genomförs i förskolan samt hur arbetet sammankopplas med det 

vardagliga specialpedagogiska arbetet där. I studien betraktas extra anpassningar utifrån 

ett inkluderingsperspektiv och tanken om alla barns rätt till en likvärdig och tillgänglig 

förskola. Undersökningen söker svar på vilken betydelse extra anpassningar har för det 

särskilda stödets utformning samt om det påverkar verksamhetens kvalitet och 

likvärdighet. För att få en inblick i hur extra anpassningar uppfattas, har en kvalitativ 

metod använts i form av intervjuer. Urvalsgruppen består av verksamma förskollärare.  

 

Resultatet visar att förskollärarna anser att extra anpassningar har en betydande roll 

både för det vardagliga och för det specialpedagogiska arbetet i förskolan. Genom 

noggrann dokumentation och utvärdering av extra anpassningar blir förskollärarna mer 

medvetna om hur verksamheten kan förändras och anpassas utefter barnens behov. Det 

blir då lättare att sätta in tidiga åtgärder och underlätta när barn är i behov av särskilt 

stöd. I informanternas beskrivningar går att utläsa att innebörden av extra anpassningar i 

förskolan framför allt handlar om hur lokaler och metoder är utformade och hur 

förskollärarna organiserar sitt arbete. Studien visar att väl utformade extra anpassningar, 

med en tydlig grundstruktur, skapar större förutsättningar för förskollärarna att utföra ett 

bra arbete. Informanterna poängterar att relationsarbetet är extra viktigt. Det anses vara 

en förutsättning för att förskollärarna ska kunna förstå varje enskilt barns behov och 

hitta sätt att anpassa omgivningen för det på ett bra sätt. Informanterna anser att 

arbetslagets samarbetsförmåga och det kollektiva lärandet, i form av utbyte av 

erfarenheter, också har stor betydelse för hur väl verksamheten fungerar. Resultatet 

visar att inkluderingsperspektivet präglar förskollärarnas syn på extra anpassningar i den 

mening att extra anpassningar i förskolan till stor del utförs för att möjliggöra varje 

barns känsla av samhörighet och inkludering med gruppen. 

 

Nyckelord 
Extra anpassningar, särskilt stöd, inkludering, meningsfull utbildning, En förskola för 

alla, specialpedagogik i förskolan, kvalitetsarbete.  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Syfte och frågeställningar ______________________________________________ 2 

3 Bakgrund ___________________________________________________________ 2 
3.1 Skollagen och läroplaner ___________________________________________ 2 

3.1.1 Vad styrdokumenten säger om barn i behov av stöd ___________________ 2 

3.1.2 Hur definieras extra anpassningar? _______________________________ 2 

3.1.3 Skolinspektionens granskningar __________________________________ 3 

3.2 Förskolans historiska utveckling _____________________________________ 4 

3.2.1 Barnkrubbor, barnträdgårdar och småbarnsskolor ___________________ 4 

3.2.2 ”Daghem och förskolor” ________________________________________ 4 

3.2.3 En förskola för alla barn ________________________________________ 5 

3.2.4 Förskolan - en del av skolväsendet ________________________________ 5 

4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning ______________________________ 5 
4.1 Lärmiljöer _______________________________________________________ 5 

4.2 Särskilt stöd _____________________________________________________ 6 

4.3 Inkludering ______________________________________________________ 8 

4.4 Kvalitet i förskolan _______________________________________________ 10 

5 Teoretiska utgångspunkter ____________________________________________ 11 

5.1 Relationella perspektivet __________________________________________ 11 
5.2 Kategoriska perspektivet/Individperspektivet __________________________ 12 

5.3 Organisations- och systemperspektivet _______________________________ 12 
5.4 Samhälls- och strukturperspektivet __________________________________ 12 

6 Metod _____________________________________________________________ 12 
6.1 Kvalitativa intervjuer _____________________________________________ 13 

6.2 Urval __________________________________________________________ 13 
6.3 Genomförande och bearbetning _____________________________________ 14 

6.4 Forskningsetiska principer _________________________________________ 14 

7 Resultat och analys __________________________________________________ 15 

7.1 Innebörden av extra anpassningar i förskolan __________________________ 15 

7.1.1 Analys _____________________________________________________ 18 

7.2 Anpassningarnas betydelse i det specialpedagogiska arbetet _______________ 19 

7.2.1 Analys _____________________________________________________ 20 

7.3 Pedagogiskt förhållningssätt ________________________________________ 21 

7.3.1 Analys _____________________________________________________ 23 

7.4 Kvalitet och likvärdighet __________________________________________ 24 

7.4.1 Analys _____________________________________________________ 25 

8 Diskussion __________________________________________________________ 26 
8.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 26 

8.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 27 



  
 

iii 

8.3 Sammanfattande slutreflektion ______________________________________ 29 

8.4 Specialpedagogiska implikationer ___________________________________ 30 

Referenser ___________________________________________________________ 31 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A Missivbrev ___________________________________________________ I 

Bilaga B Intervjufrågor ________________________________________________ II 
 



  
 

1 
 

1 Inledning 
Jag är förskollärare i grunden och har arbetat som det under många år, men under en 

period har jag även arbetat som specialpedagog inom grundskolans lägre klasser. I 

skolan finns det en mer uttalad skillnad mellan extra anpassningar och särskilt stöd, i 

jämförelse med förskolan där jag upplever skillnaden som mer otydlig. Därav började 

jag fundera på hur extra anpassningar definieras i förskolan och vad som utmärker 

arbetet med dem där. Hur vet förskollärarna när extra anpassningar ska göras? 

 

I skollagen står det uttryckligen att elever i alla skolformer har rätt till stöd i form av 

extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning (Skollagen 2010:800, kap.3, 

5§). Skolinspektionen har granskat hur arbetet med extra anpassningar ser ut i olika 

skolor. I förskolan har de på motsvarande sätt enbart granskat det särskilda stödet. I 

läroplanen för förskolan (Lpfö,18) är extra anpassningarna inte framskrivna och det 

finns inte heller riktlinjer någonstans för hur utformandet av extra anpassningarna i 

förskolan kan se ut, enbart det särskilda stödet benämns. Frågan är vilka konsekvenser 

det får för synen på extra anpassningar i förskolan. Är det en ”ickefråga”- något som 

”inte finns”? Kopplat till begreppen inkludering och en förskola för alla är det intressant 

att fundera på betydelsen av hur extra anpassningar i förskolan uppfattas. 

 

Utifrån mina funderingar och de granskningar som gjorts är syftet med den här studien 

att undersöka i vilken mån, och på vilket sätt, extra anpassningar genomförs i förskolan 

samt hur arbetet sammankopplas med det vardagliga specialpedagogiska arbetet där. 

Vilken betydelse har extra anpassningar i utformandet av en förskola för alla - där 

inkludering och tillgänglighet för den enskilde individen bör utgöra en central roll och 

där kvaliteten i förskolan bör vara hög och likvärdig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka i vilken mån, och på vilket sätt, extra anpassningar 

genomförs i förskolan samt hur arbetet sammankopplas med det vardagliga 

specialpedagogiska arbetet där. 

 

Följande frågeställningar ställs i förhållande till det formulerade syftet: 

 

• Hur uppfattar förskollärarna innebörden av extra anpassningar i förskolan? 

 

• Vilken betydelse har extra anpassningar för det specialpedagogiska arbetet i 

förskolan? 

 

• Vilket pedagogiskt förhållningssätt utgör grunden för arbetet med extra 

anpassningar? 

 

• På vilket sätt kan arbetet med extra anpassningar påverka förskolans kvalitet och 

likvärdighet?  
 

3 Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras olika delar som haft betydelse för hur arbetet med extra 

anpassningar och särskilt stöd för barn i förskolan utvecklats och hur de utformas idag. 

Inledningsvis ges en beskrivning över vad som står i styrdokumenten om barn i behov 

av stöd och därefter görs en sammanfattning av skolinspektionens olika granskningar 

som ligger till grund för den här studien. Vidare ges en återblick på förskolans 

historiska utformning och vad den betytt för dagens syn på delaktighet och rätten till en 

meningsfull utbildning för varje enskild individ.  

 

3.1 Skollagen och läroplaner 
 

3.1.1 Vad styrdokumenten säger om barn i behov av stöd 

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (SFS 

2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett 

var i landet den anordnas. Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov 

och anpassas till alla barn i förskolan. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som 

av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska 

få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat 

utifrån sina egna behov och förutsättningar (SFS 2010:800). 

 

Den undervisning som bedrivs i förskolan har till syfte att stimulera och utmana barnen 

med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och ska leda till utveckling och 

lärande hos barnen. De mål som finns angivna i läroplanen anger inriktningen på 

utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen 

samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande (Lpfö, 18). 

 

3.1.2 Hur definieras extra anpassningar? 

Det som skiljer extra anpassningar och särskilt stöd åt i skolan är omfattningen och 

varaktigheten på det stöd som sätts in. Det särskilda stödet är oftast mer omfattande och 
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pågår under en längre tid. För att ge stöd i form av extra anpassningar krävs det inget 

formellt beslut, men i de årskurser där man gör skriftliga individuella utvecklingsplaner 

ska extra anpassningar sammanfattas i dem. Extra anpassningar handlar om att på olika 

sätt göra undervisningen mer tillgänglig för barnet. Exempel på det kan vara anpassade 

läromedel, särskilt schema över dagen, extra tydliga instruktioner eller enstaka 

specialpedagogiska insatser (Skolverket, 2014). 

 

3.1.3 Skolinspektionens granskningar 

Den 1 juli 2014 genomfördes en lagändring kring extra anpassningar för att förtydliga 

reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd, samt för att minska lärarnas arbete 

med åtgärdsprogram och annan dokumentation. Som en uppföljning av lagändringen 

gjorde Skolinspektionen 2016 en granskning av skolans arbete med extra anpassningar. 

Syftet med granskningen var att bedöma om barn som har behov av extra anpassningar 

verkligen får det i undervisningen. Men också att bedöma om anpassningarna utgår från 

barnens förutsättningar och behov och därmed leder till att barnet kan nå så långt som 

möjligt i sin kunskapsutveckling. Resultatet visade att på många skolor får barnen sällan 

de extra anpassningar de behöver för att ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i 

sin kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2016). 

 

Året därpå gjordes ännu en granskning av Skolinspektionen, den här gången med siktet 

inställt på förskolans arbete med särskilt stöd. Resultatet visade att det fanns kvalitativa 

skillnader i hur de granskade förskolorna arbetade med barn i behov av särskilt stöd, 

vilket medför att barnens möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen i förskolan inte är 

likvärdiga (Skolinspektionen 2017).  

 

Det är med utgångspunkt från dessa två granskningar som syftet med den här studien 

uppkommit. Det finns alltså brister, både inom skolan och förskolan, i hur arbetet med 

extra anpassningar och särskilt stöd utformas. I förskolan granskas dock enbart 

utförandet av särskilt stöd. Extra anpassningar nämns inte, varken i 

granskningsrapporten eller i läroplanen för förskolan. Det står dock uttryckligen i 

skollagen (SFS 2010:800) att barn i alla skolformer har rätt till stöd i form av extra 

anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning om det på något sätt framkommer 

att det kan befaras att ett barn inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås eller de kravnivåer som gäller. Detta kan dock tyckas något svårtolkat då 

förskolan inte har kunskapskrav för barnen att uppnå. Förskolan arbetar utefter 

strävansmål. Men, sammankopplat med det som står under rubriken om särskilt stöd i 

förskolan, nämligen att: ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 

stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver” (Skollagen, 9 § 

2019-07-01), blir ändå tolkningen att om det finns en oro över att barnet inte kommer 

att uppnå en optimal kunskapsutveckling, bör extra anpassningar sättas in i första hand 

och därefter särskilt stöd om behov kvarstår. 

 

Förskolans tillhörighet till utbildningssystemet, och därmed större fokus på 

kunskapsutveckling hos barnen, är relativt ung. År 1996 tog Utbildningsdepartementet 

över ansvaret för barnomsorgen från Socialdepartementet och 1998 fick förskolan sin 

första egna läroplan som var av liknande art som skolans. ”Lpfö 98” etablerade 

förskolan som det första steget i utbildningssystemet. Numera är förskolan en egen 

skolform. När förskolan blev en del av skolväsendet höjdes kraven på personalens 

kompetens både vad gäller dokumentation och att utveckla verksamheten med 

förskolans mål i fokus. Även förskolan skulle erbjuda en likvärdig utbildning för alla 

barn och därmed blev det av större vikt att se till att alla barn fick förutsättningar att 
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utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar och se till varje enskilt barns särskilda 

behov (Vallberg Roth, 2002). Därav är det intressant att undersöka i vilken mån och på 

vilket sätt extra anpassningar genomförs i förskolan och om brist på extra anpassningar 

kan vara en orsak till att det finns kvalitativa skillnader i hur de granskade förskolorna 

arbetar med barn i behov av särskilt stöd. 

 

3.2 Förskolans historiska utveckling 

 

3.2.1 Barnkrubbor, barnträdgårdar och småbarnsskolor  

Lindgren och Söderlind (2019) beskriver hur institutionaliseringen ökade markant på 

1800-talet och bland de nya institutionerna som uppkom hörde även inrättandet av de 

första särskilda daginstitutionerna för yngre barn. Det var så kallade barnkrubbor, 

barnträdgårdar och småbarnsskolor. Syftet med barnkrubborna var att ge stöd och 

tillsyn åt barn till ”fattiga och förvärvsarbetande mödrar”. Småbarnsskolornas syfte var 

att erbjuda viss elementär skolundervisning, men även att ge visst utrymme för lek. 

Barnträdgårdarna hade ett tydligt fokus på lek och innehöll både pedagogiska aktiviteter 

och tillsyn. Alla tre verksamheterna präglades av undervisning, omsorg och fostran om 

än på olika sätt och i olika omfattning påvisar Lindgren och Söderlind (2019). Särskilda 

institutioner och särskild lagstiftning, som uppkommit för att skydda barnen, gjorde så 

att barn började betraktas som en egen kategori med egna behov, skilda från vuxnas 

behov. Det gjordes både sociala och pedagogiskt inriktade satsningar på att förbättra för 

barnen. I och med utbyggnaden av den obligatoriska folkskolan skapades nya 

möjligheter för både barnkrubban och barnträdgården. Det uppkom ett större behov av 

tillsyn för de yngre barnen, när äldre syskon gick i skolan och samtidigt fanns det även 

ett större behov av att förbereda barnen inför skolgången (a.a.). 

 

Barnträdgårdens utformning var nära förbundet med tysken Friedrich Fröbel (1782-

1852), vars idéer hade stor internationell spridning innan den kring sekelskiftet 

etablerades i Sverige. Med honom kom ett utvecklingspsykologiskt synsätt i fokus och 

med det skapande handarbeten och estetisk verksamhet för yngre barn berättar  

Lindgren & Söderlind (2019). Systrarna Ellen och Maria Moberg var bland de första att 

införa en barnträdgård i Sverige. De utvecklade verksamheten genom att några år senare 

öppna en så kallad folkbarnträdgård. Den skiljde sig mot barnträdgården så till vida att 

den verksamheten även blev tillgänglig för fattiga barn som behövde tillsyn när 

föräldrarna arbetade. Med utgångspunkt i Fröbels pedagogik var tanken med 

folkbarnträdgården att mödrarna skulle få avlastning och barnen skulle få rolig och 

meningsfull sysselsättning skriver Lindgren & Söderlind (2019) vidare. Under 30-talet 

såg kommunerna ett allt större behov av den - oftast privat finansierade - 

barnverksamhet som bedrevs och ökade därför sina bidrag. Alltfler kommunala daghem 

(de tidigare barnkrubborna) startades. De ökade kommunala bidragen, ny kunskap och 

ett nytt förhållningssätt till barn, gjorde att kommunerna krävde mer inflytande och 

insyn i de verksamheter som bedrevs. Lokala riktlinjer för hur verksamheterna skulle 

bedrivas uppkom och med ökade krav och kontroller blev det större enhetlighet mellan 

verksamheterna (a.a.). 

 

3.2.2 ”Daghem och förskolor” 

Efter andra världskriget uppkom en brytning i förskolans historia, vilket kan ses i olika 

nya benämningar på barninstitutionerna, tex daghem, lekskola, barnstuga eller förskola. 

Det gjordes en statlig utredning om institutioner för barn innan skolåldern: ”Daghem 

och förskolor, SOU 1951:15” (Tallberg Broman, 1995). 
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Diskussionerna kring lekskola kontra daghem var livliga. Det handlade om frågor kring 

barnens behov eller moderns rätt att yrkesarbeta som ställdes mot varandra. Många var 

kritiska och hade uppfattningen att daghemmen inte var bra för barnen – de hade ju inte 

tillkommit utifrån barnens behov, utan mödrarnas. Men efterhand ändrades den 

attityden och heldagsformen blev så småningom en både pedagogiskt och socialt 

motiverad institution. Barnträdgården stod som modell för den nya heldagsformen 

(a.a.). 

 

3.2.3 En förskola för alla barn 

Statens ansvar för barnomsorgen och personalens utbildning hade nu ökat väsentligt och 

antalet platser för barn i både halv- och heldagsverksamhet ökade. De statsbidrag som 

gavs ingick i en generell välfärdspolitik och ett sätt att visa att de yngre barnen sågs som 

en framtidsinvestering (Lindgren & Söderlind, 2019). 1968 tillsattes en 

barnstugeutredning som under åtta års tid genomförde fyra olika utredningar kring både 

förskolor och fritidshem. De ledde fram till att 1975 års förskolelag infördes. Den 

syftade till att reglera statens och kommunernas ansvar att se till att alla sexåringar fick 

rätt till förskola. För att skynda på utbyggnaden av daghemmen, utökades statsbidragen. 

Målet var att utbyggnaden skulle ske enligt en fastställd plan och att alla barn skulle ha 

tillgång till heldags barnomsorg år 1991. Socialstyrelsens förslag till ett pedagogiskt 

program för förskolan resulterade i propositionen ”En förskola för alla barn” och 1985 

fattade riksdagen beslut om en förskola för alla barn från 1 ½ år till skolåldern. Extra 

utmärkande var att barn som tidigare varit i särskolans förskola numera skulle erbjudas 

plats i kommunens förskolor. De skulle ses på samma sätt som ”alla andra barn”(a.a.). 

 

3.2.4 Förskolan - en del av skolväsendet 

I juli 1996 överfördes både förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen från 

Socialstyrelsen till Skolverket. I och med det blev förskoleklassen en egen skolform för 

sexåringarna. Det ansågs att en bättre integration mellan förskolan och skolan skulle 

gynna barnens utveckling och skapa kontinuitet och trygghet för barnen. 

Utbildningsdepartementet fick i uppdrag att lägga fram förslag på förändringar av 

skollagen. Utredningen mynnade ut i den första läroplanen för förskola: ”Läroplan för 

förskolan, Lpfö 98” (Lindgren & Söderlind, 2019). 

 

4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
Extra anpassningar som begrepp inom skolväsendet har vuxit fram på senare år. 2014 

trädde en förändring i skollagen i kraft som betydde att barn som riskerar att inte nå 

kunskapskraven, har rätt till att få stöd i form av extra anpassningar (Skollag 2010:800).  

Den litteratur och tidigare forskning som finns om extra anpassningar har mestadels ett 

skolperspektiv. Fokus i denna studie ligger på förskolan, därav har valet blivit att titta 

närmre på tidigare forskning kring olika ämnen som är av betydelse för begreppet extra 

anpassningar. I studien har framkommit att lärmiljöer, särskilt stöd, inkludering och 

kvalitetsarbete i förskolan är några begrepp som på olika sätt hör samman med extra 

anpassningar som utformas i förskolan och som därav är intressanta att titta närmre på.  

 

4.1 Lärmiljöer 

Idag går merparten av alla yngre barn i Sverge i förskolan. Det beror dels på 

förändringar i samhället och föräldrars ändrade livssituation, men också på antaganden 

om att förskolan bidrar till barns lärande och utveckling påpekar Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson (2009). Detta faktum utgjorde grunden för en studie, vars 

syfte var att studera den betydelse som förskoleverksamheten har för barn. Studien 
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undersökte vad som karaktäriserar förskolan som lärandemiljö och hur barns kunnande 

stod i relation till specifika innehållsområden i olika förskolemiljöer. Forskarna 

undersökte även vad lärare och föräldrar ansåg vara väsentliga aspekter för barns 

lärande i olika förskolemiljöer (a.a.). 

 

Resultatet visade bland annat att kommunikation och samspel är aspekter som har stor 

betydelse för barnens kunnande och lärande. Kamratskap har extra stor betydelse för de 

yngsta barnen. Genom barns samspel socialiserar de med varandra och lär varandra vad 

som gäller i kamratsamspel. Grunden för socialt samspel utgörs av att barnen visar 

intresse för varandra och för varandras agerande. Genom lek och social gemenskap 

utökas deras kunskaper och lärande. Kommunikation, både mellan barn-barn och barn-

vuxna, blir på så sätt i förlängningen en viktig aspekt för hög kvalitet på förskolan. 

Därför är det en viktig kvalitetsfråga vilka möjligheter barnen har att ingå i dialog med 

andra. Slutsatsen blev att miljön spelar en stor roll i kvalitetsarbetet. Utmanande 

lärandeorienterade miljöer leder oftast till en högre kvalitet på förskolan påvisar 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009).  

 

Även Nordin-Hultman (2004) anger att miljöns uppbyggnad i förskolan är av stor 

betydelse för vilka förutsättningar varje enskilt barn har att utvecklas optimalt utefter 

sina förutsättningar. Det finns ett synsätt, i förskolans teoretiska grund, som präglas av 

att det finns en samspelssyn av relationen mellan barnet och dess omgivning som är 

tydligt uttalad. Men i praktiken är det fortfarande mot barnet som individ 

uppmärksamheten riktas om problem uppstår av något slag. Trots en helhetssyn och ett 

samhällsperspektiv i teorin, så är det i praktiken ändå individualiseringar av barnens sätt 

att vara som är det dominerande tankesättet. Det är barnens egenskaper och tidigare 

erfarenheter som står i fokus och inte den pedagogik som de möter. Följden blir att när 

problem och svårigheter uppstår i förskolan, tolkas det som att det är barnet självt som 

har och är problemet (a.a.).  

 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) ville utmana uppfattningen att 

det är hos barnet som individ problemet ligger när svårigheter uppstår. De ville 

undersöka hur olika förskolors kvalitet och utformning påverkat barnens utveckling och 

lärande, genom att särskilja barns personliga egenskaper och hemförhållanden från 

förskolans inverkan. Även de ansåg att mer fokus borde riktas mot omgivningens 

påverkan och inte på det enskilda barnets egenskaper. 

 

Begreppet ”en förskola för alla” handlar om alla barns rätt till utbildning. Förskolans 

roll är att ge pedagogiskt stöd och stimulans till barn före skolstarten. Utifrån 

inkluderingsaspekten fungerar det i allmänhet bra när barnen är små och går i förskolan  

enligt Sandberg (2014). Det uppstår sällan några problem när ett barn med särskilda 

behov kommer till förskolan. Ofta handlar det om att förskolan har en större förmåga att 

anpassa den fysiska miljön runt barnet och se till så att den möjliggör att barnet kan vara 

delaktig i förskolans verksamhet. Aktiviteterna i förskolan väljs också i större grad ut 

efter att så många barn som möjligt ska kunna delta (a.a.). 

 

4.2 Särskilt stöd 
Barnens sociala samspel spelar stor roll i deras utveckling anser Jaclyn, Rausch och 

Phillips (2018). Särskilt viktigt är det för de barn som har särskilda behov. De barnen 

måste få tillgång till en jämställd social miljö och chans att ingå i den gemenskap som 

finns på förskolan. Barn med särskilda behov som inkluderas i den sociala gemenskapen 

utvecklar ett större socialt nätverk som vuxna, med ökad sysselsättning och 
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självständigt boende. De får även färre psykiska problem som vuxna och en längre 

livslängd. Men trots den vetskapen, fokuserar många lärare i förskolan alltför ofta mer 

på vikten av de kognitiva färdigheter som barnen anses bör ha inför skolstarten, till 

exempel att kunna bokstäverna eller att skriva sitt namn påtalar Jaclyn, Rausch och 

Phillips (2018). Det förekommer även uppfattningar om att sociala förmågor är något 

som unga barn redan vet hur man ska göra, eller att sociala färdigheter handlar om 

uppfostran som bör läras utanför förskola. Men det är av stor vikt att utvecklandet av 

sociala färdigheter kombineras med utvecklandet av andra kognitiva färdigheter. 

Särskilt viktigt är det för barn i behov av särskilt stöd. Genom att ha ett inkluderande 

tankesätt kring förskolans undervisning, kan lärandet ske genom samarbete mellan barn 

i behov av särskilt stöd, deras kamrater och de vuxna som stödjer dem. För de barn som 

saknar förutsättningar för jämställda sociala färdigheter eller förmåga att använda dem, 

måste vägledning och hjälp i det ges (a.a.). 

 

Begreppet "barn i behov av särskilt stöd" har använts inom svensk förskola i många år. 

Men det saknas fortfarande kunskap om innebörden av benämningen. Uppfattningen om 

vilka barn som egentligen anses vara i behov av särskilt stöd går isär. Det är inte helt 

tydligt vilka kriterier förskolans personal använder för att överväga om ett ungt barn 

behöver särskilt stöd i förskolan (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson & 

Granlund, 2010). I en studie av hur förskollärare definierar barn i behov av särskilt stöd, 

kunde framför allt två allmänna perspektiv ses i förskollärarnas beskrivningar: 

barnperspektivet, som baserades på barns behov och egenskaper och 

organisationsperspektivet, som baserades på kraven på organisationen. 

Barnperspektivet kan delas in i tre olika kategorier där en är att alla barn ibland behöver 

särskilt stöd, men där vissa barn behöver mer stöd än andra. Behovet kan vara 

övergående eller permanent. Den andra kategorin beskriver barn som behöver särskilt 

stöd om de har en formellt identifierad diagnos eller har identifierats som behov av 

särskilt stöd från socialtjänsten. Den tredje kategorin beskriver barn utan formell 

identifiering av att vara i behov av särskilt stöd, men som av någon anledning behöver 

ytterligare stöd för att hantera vardagen i förskolan. Det organisatoriska perspektivet 

handlade, enligt undersökningen, om tre olika kategorier: personal, tid och resurser. De 

kategorierna ansågs påverka arbetet med de barn som behövde ytterligare stöd utöver de 

dagliga aktiviteterna i förskolan. Antal barn i barngrupperna spelade också en stor roll 

för uppkomsten av barn i behov av stöd. Ju större barngrupp, desto fler barn i behov av 

stöd (a.a.). 

 

Det var vanligare bland förskollärarna att ha ett barnperspektiv än att ha ett 

organisatoriskt perspektiv enligt forskarna. Resultatet visade att konstruktionen "barn i 

behov av särskilt stöd" delvis speglade barnets faktiska förmågor i förhållande till 

kontextuella krav. Därmed kan definitionerna inte bara betraktas som sociala 

konstruktioner, utan de är nära relaterade till den faktiska miljön. Förskollärarnas 

definitioner indikerade också att aspekter som barns bristande förmågor och sociala 

funktioner var av betydelse när de ansåg ett barn vara i behov av särskilt stöd. 

Utvecklandet av arbetet med barn i behov av särskilt stöd anses ha hög prioritet i 

Sverige. Men för att kunna utveckla arbetet till förmån för alla barn, behövs en fortsatt 

forskning med inriktning på personalens värderingar, attityder och beteenden och hur 

det påverkar deras syn på barn i behov av stöd. Förskollärarnas förväntningar på barnets 

förmåga att fungera i olika sammanhang i förskolan och barns sociala kompetens i 

förskolan, påverkar hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan utvecklas och 

förbättras (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund, 2010). 
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4.3 Inkludering 
Benämningen inkludering har blivit ett begrepp som fått allt större utrymme i det 

svenska skolväsendet på senare år. Nilholm och Göransson (2014) har sammanställt en 

rapport kring ämnet som ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rapporten har 

sin utgångspunkt i skolan, men själva betydelsen av begreppet går även att relatera till 

förskolan som verksamhet. 

 

Nilholm och Göransson (2014) påpekar att betydelsen av begreppet inkludering kan 

tyckas något svårt att beskriva. Det handlar i stort om på vilket sätt någon uppfattar eller 

ser på begreppet. Många verkar ha uppfattningen att det handlar om att undvika olika 

särlösningar utanför det vanliga klassrummet. Det är visserligen en aspekt av 

inkludering - men inkludering har också ett bredare uppdrag för skolan, som bland 

annat innebär att alla barn ska ha en bra skolsituation. att det från början handlade det 

om att det fanns ett visst missnöje med segregerande lösningar i skolan. Den uppdelning 

i flera skolsystem som fanns, har i förlängningen inneburit att det uppkommit ett 

utbildningssystem för ”normala” barn och ett annat för barn som definierats som 

avvikande i en eller annan mening. Dessa båda system kan så klart vara mer eller 

mindre åtskilda och i dagens svenska skola finns det en blandning av olika särlösningar 

såsom grundsärskolan, specialskolan och särskilda undervisningsgrupper och stöd som i 

olika former ges i anslutning till den ordinarie klassrumsundervisningen. Åsikterna 

kring en inkluderande skola går vitt isär. En del vill se att skillnaden mellan pedagogik 

och specialpedagogik i det närmaste helt ska lösas upp, medan andra påstår att det är en 

förutsättning för en inkluderande skola är att det finns ett effektivt specialpedagogiskt 

stödsystem (a.a.). 

 

Nilholm och Göransson (2014) beskriver att målet med inkluderingsrörelsen generellt 

har varit att flytta fokus till hur skolan kan anpassa sig till det faktum att barn är olika, i 

stället för att försöka anpassa barn som definieras som avvikande till skolans sätt att 

fungera på. Betoningen på att olikheter ska ses som en tillgång har blivit en viktig 

aspekt och målsättningen är att undervisningen ska vara anpassad till barns olika 

förutsättningar och behov. Betydelsen av gemenskap, där olikheter ses som en tillgång, 

lyfts också fram av många forskare. En sådan gemenskap innebär en stor tillit till 

normer, regler och institutioner och ett utvecklat socialt nätverk mellan medlemmarna. 

Gemenskap kan också handla om att ha tillit till varandra och de regler som gäller, 

samtidigt som det finns gemensamma mål, det ska finnas ett ”vi”, det vill säga en 

identifikation med gruppen och skolan. Därtill finns det många som poängterar 

betydelsen av att barn med olika bakgrund finns i samma skolor och klassrum. Då blir 

gemenskapen ett möte med andras erfarenheter och en möjlighet att förändras och 

utvecklas som person. Detta kräver arbetsformer där barnen involveras med varandra. 

Demokratiska processer i skolan har stor betydelse i ett inkluderingsperspektiv (a.a.). 

 

Men för att kunna tala om en inkluderande skola, krävs det även att hänsyn tas till det 

enskilda barnets situation. Barnet behöver vara socialt delaktig i den mån det önskar 

vara det, därtill också delaktig i själva kunskapstillägnandet. Det är viktigt att ta reda på 

hur barnet själv upplever sin situation både vad gäller att tillägna sig en viss kunskap, 

men också upplevelsen av att vara en del av en gemenskap i inkluderande läroprocesser 

(Nilholm & Göransson, 2014).  

 

Den psykologiska dimensionen i inkluderingsfrågan är av stor betydelse anser Ane och 

Lars Qvortrup (2018). För att barnen verkligen ska känna sig inkluderade i olika 

sammanhang, räcker det inte med att de är det fysiskt och socialt. Deras egna 
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upplevelser och erfarenheter av att känna sig delaktiga är avgörande för om de verkligen 

är inkluderade. Inkluderande utbildning handlar inte bara om de aktiviteter som sker i 

ett klassrum eller inne på förskoleavdelningen. Det innefattar även andra aktiviteter, till 

exempel raster eller utelek och skogsutflykter (a.a.). 

 

Som en kontrast till den gemenskapsorienterade definitionen av inkludering, finns det 

en mer individorienterad definition skriver Nilholm och Göransson (2014). Där avgörs 

graden av inkludering endast av hur situationen ser ut för det enskilda barnet. Om barnet 

trivs i skolan, har goda sociala relationer och når målen, anses barnet vara inkluderat 

inom ramen för denna definition. Inom ramen för det individorienterade synsättet är det 

vanligt att fokus ligger på barnet i svårigheter och inte på gruppen eller miljön runt 

omkring. En tredje användning av begreppet är den placeringsorienterade definitionen 

där inkludering betyder att barnen i svårigheter befinner sig i det ”vanliga” 

klassrummet. Detta är en mycket vanlig definition och till största del används den 

endast för att beteckna just var barnen i svårigheter befinner sig. Men denna definition 

kan betraktas som en missuppfattning av den verkliga betydelsen av inkludering, 

eftersom de flesta som forskar kring begreppet är överens om att det handlar om mer än 

var barnen befinner sig (a.a.). 

 

Förskolan ska erbjuda plats för alla barn - även till dem som tidigare gick på särskolans 

förskola. Qvortrup och Qvortrup (2018) ställer sig frågan om inkludering enbart är en 

fråga om formellt medlemskap, det vill säga om barnet går på en allmän förskola, eller 

inte? Eller om det även handlar om att barnet ska vara en aktiv deltagare i samhället och 

uppleva att det är en erkänd medlem i samhället. Lika viktigt som det är att ingå i en 

formell grupp är det att ha vänner och känna gemenskap med både vuxna och barn. En 

person kan ingå i eller utesluts från olika sociala sammanhang i olika grad (a.a.).  

 

De ökade kraven på att alla barn ska vara, och känna sig, inkluderade i olika 

sammanhang ställer nya krav på lärarna. Det får konsekvenser för dem i det dagliga 

arbetet påvisar Hannås och Bahdanovich Hanssen (2016). De har undersökt vilka 

praktiska konsekvenser som uppkommit på grund av den ideologiska principen om 

inkludering. I en studie av norska och vitryska förskolor undersöktes hur de anställda 

uppfattade sin egen, men även sina förskolors, förutsättningar och kunskaper i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. I Norge hade förskollärarna som arbetade med barn i 

behov av särskilt stöd i genomsnitt en relativt låg grad av formell kompetens för 

specialundervisning. Förskollärarna såg och förstod barnens behov av 

specialpedagogisk hjälp, men de var beroende av vägledning från andra externa 

yrkesgrupper för att utföra detta arbete. Förskollärarnas låga kompetens, i kombination 

med ofta otillfredsställande vägledning, ledde till att de upplevde stor förtvivlan och 

frustration. Dessa känslor av förtvivlan och skuld påverkade personalens motivation i 

arbetet med särskilt stöd och i förlängningen bidrog det till ett mer inkluderat synsätt 

med mindre individuell specialundervisning skriver Hannås och Bahdanovich Hanssen 

(2016). I Vitryssland hade förskollärarna en högre, mer specialiserad och mer tillgänglig 

kompetens. Bättre samarbete och en mer tydlig arbetsfördelning, bidrog till att de 

anställda kände att de bemästrade sitt arbete på ett mer tillfredsställande sätt. De var mer 

säkra på att de gjorde ett bra jobb, och hade högre självkänsla. Detta ingav entusiasm 

och motivation till att arbeta med individuell specialundervisning, men minskade 

därmed också inkluderingstänket. Resultatet blev att i Norge präglades förskolorna i 

högre grad av inkludering, till skillnad från Vitryssland där förskolorna karakteriseras 

av en lägre grad av inkludering. Detta kan ses som representativt för ett allmänt 

motsägelsefullt förhållande mellan inkludering och specialundervisning anser Hannås 
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och Bahdanovich Hanssen (2016). Inkluderingsprincipen verkar leda till att 

förskoleverksamheten utsätts för motsägande krav, vilket bidrar till att öka spänningen 

mellan inkludering och tillgänglighet å ena sidan och individuellt anpassad 

specialundervisning å andra sidan (a.a.). 

 

4.4 Kvalitet i förskolan 

Renblad och Brodin (2012) beskriver förskoleperioden som en mycket intensiv period i 

ett barns liv och utveckling. Under dessa fem första år i barnets liv genomgår de sin 

mest progressiva utvecklingsfas och grunden läggs till barnets framtida möjligheter - 

både vad gäller trygghet, kommunikation och social utveckling. Eftersom merparten av 

svenska barn går i förskolan idag, är det i allra högsta grad viktigt att förskolan är en 

bra, trygg och utvecklande plats med hög kvalitet på verksamheten. Förskolan bör vara 

en plats där lek och lärande är integrerade i barnets vardagliga liv. När en förskola har 

en stimulerande miljö, ökar barnens möjligheter att må bra. Hur förskolan är utformad 

har stor betydelse för barnets hälsa och välbefinnande, men även barnets framtida 

skolgång påverkas i ett positivt perspektiv visar forskningen. Det är därför av stor vikt 

att bedriva ett kvalitetshöjande arbete i förskolan (a.a.). 

 

Förskolan har ett samhällsuppdrag som styrs av de styrdokument som regering och 

riksdag har fastställt. I läroplanen för förskolan, Lpfö18, finns de strävansmål som ska 

ange inriktning på arbetet i förskolan och på den förväntade kvalitetsutvecklingen i 

förskolan. Renblad och Brodin (2012) påvisar att förskolechefer i intervjuer har uppgett 

att de upplever att den nya läroplanen fokuserar mer på de målstyrda läroprocesserna 

och det talas mer om barnens förmågor och vad barnen ska ges möjlighet att utveckla – 

precis som i skolan. De ser läroplanen som ett försteg till kursplaner och mål. 

Förskolecheferna vill betona att det krävs att fler olika aspekter lyfts fram för att 

möjliggöra att förskolans kvalitet blir hög. De framhåller att personalen och 

personalgruppen bör ha en stabilitet och kontinuitet och den omgivande psykiska och 

fysiska miljön måste vara positiv och utvecklande. Det är även viktigt att kunna skapa 

rutiner och trygghet i förskolan. Stor vikt bör läggas vid att få barnen att känna sig 

trygga, bekräftade och respekterade (a.a.). 

 

Hur begreppet kvalitet i förskolan definieras, är ofta beroende på vem som definierar. 

Ett sätt kan vara att mäta hur målen från läroplanen uppfylls, ett annat att ta reda på hur 

vårdnadshavare och barn upplever förskolan och hur nöjda de är med den (Renblad & 

Brodin, 2012). Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) slår fast att det är viktigt att 

ha ett synsätt på kvalitet som möjliggör att kunna definiera och avgränsa begreppet. 

Först då kan det även utvärderas och utvecklas i förskolans kvalitetsarbete. Förskolans 

uppdrag och läroplan omfattas av de nationella strävansmålen och krav på att kvaliteten 

ska vara hög, likvärdig och kunna utvärderas (a.a.). Kvalitetsarbetet handlar mycket om 

värdegrund och förhållningssätt. Förskollärarna behöver aktivt arbeta förebyggande mot 

konflikter och kränkningar, kunna organisera arbetet och använda de resurser som finns 

på ”rätt” sätt. Om kommunikationen mellan personal och ledning är bristfällig eller 

tiden för planering är knapp, påverkas kvalitetsarbetet negativt. Detsamma gäller när 

personalomsättningen är stor. Även barngruppens storlek och sammansättning och hur 

förskolans miljö är utformad, påverkar hur kvaliteten blir på en förskola (Renblad & 

Brodin, 2012). 

 

Enligt en amerikans studie leder läroplaner som fokuserar på utbildning för barnen 

kombinerat med kontinuerlig vidareutbildning och coaching för förskollärarna till 

förbättrad kvalitet på förskolan. Genom att fokusera på grundläggande färdigheter hos 
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barnen och att ha ett långsiktigt perspektiv på inlärning, skapas långsiktiga effekter. 

Hög kvalitet på undervisningen i förskolan ökar barnens chanser till att nå högre 

utbildning i framtiden. De barn och ungdomar som gått i en förskola som hållit hög 

kvalitet, har visat sig vara mindre benägna att uppvisa problemskapande beteenden som 

till exempel aggressivitet. Barn som deltar i förskolans verksamhet, till skillnad från 

barn som inte gått på förskola, har också större möjligheter att få extra stöd och hjälp 

om de har svårare för sig i sin kunskapsinlärning (Yoshikawa, Weiland & Brooks-

Gunn, 2016). 

 

I och med med den nya läroplanen, Lpfö18, har det blivit mer fokus på dokumentation 

och kvalitetsarbete. Många förskollärare och förskolechefer är kritiska till hur 

dokumentationen används idag, eftersom de inte kan se vad den leder till. Det upplevs 

vara svårt att bedöma barnens individuella lärande i förskolan, eftersom förskollärarna 

ska arbeta gruppfokuserat. Det är verksamheten som ska bedömas och inte det enskilda 

barnet. Men för att kunna bedöma verksamheten måste man analysera barnets lärande 

och utveckling, annars går det inte att stödja varje barns utveckling anser Renblad och 

Brodin (2012). 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer en presentation av de olika teoretiska perspektiv som valts att utgå från i 

forskningsstudien och som kommer att användas i analysen av resultatet. Syftet med 

studien är att undersöka i vilken mån, och på vilket sätt, extra anpassningar genomförs i 

förskolan samt hur arbetet sammankopplas med det vardagliga specialpedagogiska 

arbetet där. Ahlberg (2013) beskriver fyra olika perspektiv som överordnade inom 

specialpedagogiska domän. De kan ofta urskiljas som grundande i olika 

förklaringsmodeller när det kommer till att utröna vad som orsakar skolproblem (a.a.). 

Därav används de som teoretiska utgångspunkter. 

 

5.1 Relationella perspektivet 
Det relationella perspektivets grundtanke är att människor lär sig saker och utvecklar 

förmågor och färdigheter genom relationer. Fokus ligger på vad som sker i mötet mellan 

människor. Det handlar inte om en pedagogisk metod där lärarna ska arbeta 

relationsinriktat i största allmänhet för att skapa goda relationer, utan det ska ske 

parallellt med kunskapsuppdraget - eftersom kunskap och relationsbyggande förutsätter 

varandra. Hållbar och varaktig kunskap kan inte utvecklas om inte omsorgsfulla och 

förtroendefulla relationer utvecklas mellan lärare och barn till exempel. Lärandet är 

något som sker i samspelet mellan barn och lärare (Aspelin och Persson, 2011). 

 

Perspektivet ser till omgivningens påverkan och fokus har flyttats från att det är barnet 

självt som har eller är problemet. Svårigheterna uppstår i relationen mellan individen 

och omgivningens krav. Eftersom problematiken ligger i den miljö barnet vistas i, så är 

det den som ska ändras och anpassas utefter barnets förutsättningar och inte barnet som 

ska ändras och anpassas efter miljön (Ahlberg, 2013). På liknande sätt talar Persson 

(2013) om att det är i situationen som svårigheter för barnet uppstår. För att förstå hur 

och varför barn hamnar i svårigheter, är det viktigt att undersöka hur lärandemiljön och 

lärarnas handlingar påverkar barnet. Det är inte i första hand barnets 

tillkortakommanden som är av intresse, utan hur omgivningen möter varje barns 

individuella behov. Om förändringar görs i barnets omgivning, har barnet större 

möjligheter att uppfylla vissa på förhand uppsatta mål och krav (a.a.). 
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5.2 Kategoriska perspektivet/Individperspektivet 
Kategoriskt perspektiv, som till stor del kan likställas med ett individinriktat synsätt på 

barnet, innebär att det är individen själv som är bärare av problemet och de svårigheter 

som uppstår. Det blir en individuell avvikelse, där barnet blir ett barn med svårigheter, 

till skillnad från det relationella perspektivets syn på individen där barnet anses vara ett 

barn i svårigheter (Ahlberg, 2013). Persson (2013) beskriver perspektivet som att 

barnets problem och svårigheter är en effekt av till exempel svåra hemförhållanden eller 

låg begåvning. Svårigheterna är individbundna och behöver kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till det som barnet har svårt med. Det kan till exempel vara 

specialundervisning av speciallärare vid inlärningssvårigheter, istället för att först se till 

hur förändringar kan ske i den ordinarie undervisningen i klassrummet. I det kategoriskt 

perspektiv blir det ofta mer kortsiktiga åtgärder som sätts in för det enskilda barnet när 

problem uppstår, till skillnad från det relationellt perspektiv där ett mer långsiktigt och 

förebyggande arbete för att höja kvaliteten i själva verksamheten istället prioriteras 

(a.a.). 

 

5.3 Organisations- och systemperspektivet 
I detta perspektiv riktas fokus på skolan som organisation och institution i samhället, 

när förklaringar sökes till varför problem och svårigheter uppstår. Handlingar och 

situationer som pågår inom utbildningssystemet granskas och uppmärksammas och 

därigenom kan skolans arbete med organisering och planering studeras. Det är av stor 

vikt att lärarna reflekterar över sitt sätt att undervisa. De behöver ha ett kritiskt 

förhållningssätt till de metoder som de använder sig av. Tanken i det organisatoriska 

perspektivet är att samarbete och gemensam problemlösning inom organisationen ska 

vara centralt i det specialpedagogiska arbetet. Hur skolans organisation är uppbyggd, 

påverkar hur behovet av specialpedagogiska insatser ser ut. Behovet ökar när det finns 

brister i organisationen och genom omstruktureringar i verksamheten kan behovet av 

specialpedagogiska insatser således minska (Ahlgren, 2013). 

 

5.4 Samhälls- och strukturperspektivet 
Inom detta perspektiv ligger förklaringen till olika skolproblem på samhälleliga 

strukturer och maktförhållanden. Barnets svårigheter betraktas med fokus på 

inkludering i samhället och verksamheten. Det är i relationen mellan samhälle och skola 

som utgångspunkten ligger. Det kulturella och sociala sammanhang som barnet befinner 

sig i har en avgörande betydelse för hur väl barnet tillåts delta i en gemensam skola för 

alla. Den inkluderande undervisningen står i centrum och fokus läggs på att det är 

skolan och samhällsstrukturen som måste förändras och inte individen som ska 

anpassas. Det anses vara en rättighet för varje individ att kunna delta i den sociala 

gemenskapen på sina egna villkor, därför måste skolan förändras så att alla barn passar 

in. Inom detta perspektiv är begrepp som likvärdighet och inkludering centrala 

(Ahlgren, 2013). 

 

6 Metod 
I följande avsnitt ges en beskrivning av tillvägagångssättet för insamlandet av empiri. 

Det är en beskrivning gällande val av metod, urval av informanter, genomförande, 

bearbetning och slutligen vilka etiska principer som det tagits hänsyn till. 
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6.1 Kvalitativa intervjuer 
I insamlandet av data har en kvalitativ metod använts i form av semistrukturerade 

intervjuer. Det innebär att frågorna är förutbestämmda och att alla frågor ställs till 

samtliga informanter. Däremot har den som intervjuar möjlighet att välja följdfrågor 

utifrån det som informanten berättar (Ahrne och Svensson, 2015). Valet föll på att 

intervjua en person åt gången för att informanten skulle få mer fritt spelrum att ge sin 

egna uppfattning kring frågorna utan påverkan från andra informanter. Därtill fanns 

även möjlighet till ett mer ”nära” samtal med större chans för informanten att utveckla 

sina tankar och svar och för intervjuaren att direkt ställa följdfrågor. 

 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver att intervjuer kan anses central för väldigt mycket 

forskning inom det samhällsvetenskapliga området eftersom de är ett sätt att få inblick i 

informanternas sätt att se på saken. De som intervjuas bidrar ofta till att ge forskaren 

insikt i vad den håller på med i sin forskningsstudie, vilket kan leda till att forskaren får 

nya, kreativa och nödvändiga uppslag i sitt fortsatta arbete. När kvalitativa intervjuer 

används som metod i en studie, bildas ett underlag som bidrar till analys angående 

förskollärarnas upplevelser och uppfattningar. De ger en mer detaljerad inblick i 

förskollärarnas syn på de frågeställningar som ska besvaras. Vid intervjutillfället ges 

även chans till att ställa fler följdfrågor, vilket inte är möjligt vid till exempel en 

enkätstudie (a.a.). 

 

Syftet med studien är att undersöka i vilken mån, och på vilket sätt, extra anpassningar 

genomförs i förskolan samt hur arbetet sammankopplas med det vardagliga 

specialpedagogiska arbetet där. Därav ansågs intervjuer vara en bra metod att använda i 

insamlandet av empiri. På det sättet är det lättare att komma närmre inpå den sociala 

miljö som råder på en förskola och delges information om hur förskollärarna uppfattar 

miljön och de olika förhållandena som råder där, något som Ahrne och Svensson (2015) 

också beskriver som ett bra argument för metoden. Därmed kan inblick ges i 

förskollärarnas uppfattning kring extra anpassningar innebörd och vilken betydelse de 

har.  

 

6.2 Urval 
Eftersom frågeställningarna kretsar kring innebörden av extra anpassningar i förskolan 

och dess kopplingar till det vardagliga arbetet, föll det sig naturligt att urvalet av 

informanter skulle bestå av verksamma förskollärare i förskolan. Målet var att få en 

spridning på de olika förskolorna, där de intervjuade förskollärarna arbetade, i form av 

storlek på förskola, geografiskt område och etniskt ursprung i barngrupperna bland 

annat. Ambitionen var att få intervjua förskollärare med olika lång erfarenhet. Det 

visade sig dock vara svårt att få till i praktiken. Utifrån yrkeserfarenhet blev det ett 

relativt homogent urval. Det visade sig att det var förskollärare med många år inom 

yrket och som var vana vid och bekväma med att prata och delge sina synpunkter som 

ville ställa upp på intervju. Bedömningen gjordes att cirka 5-6 intervjuer skulle vara 

lagom och rimligt genomförbart för studien. Till att börja med skrevs ett missivbrev 

med en beskrivning av studien och dess syfte samt etiska principer för 

forskningsstudien med mera. Missivbrevet skickades ut via mejl till förskolecheferna i 

en mindre kommun - sammanlagt fem stycken. Önskan var att de skulle hjälpa till att 

komma i kontakt med verksamma förskollärare inom deras respektive 

verksamhetsområde - förskollärare som de ansåg var bra kandidater för en intervju. 

Dock var responsen från förskolecheferna inte fullt tillräcklig, utan informanter fick 

sökas även på annat sätt. Direktkontakt togs med en del förskolor, där förskollärare 

tillfrågades om de skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Till slut var fem 
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intervjuer genomförda, vilket ansågs var tillräckligt sett till de svar och det material som 

samlats in. 

 

6.3 Genomförande och bearbetning 
Samtliga fem intervjuer genomfördes under de fyra sista veckorna innan sommarens 

semesterperiod började. Det var ett medvetet val att lägga dem där, även om det till viss 

del kändes något stressigt att få till dem innan förskollärarna försvann på semester. Det 

var dock viktigt att vara väl förberedd innan intervjuerna genomfördes, i form av 

litteraturstudier kring ämnet, bakgrundsfakta och tidigare forskning. Utan noga 

förarbete med syfte och frågeställningar för studien är det svårt att veta vad som är 

relevant att fråga om i en intervju. Erfarenheten säger att det i slutet av terminen är 

lättare att avsätta tid för en intervju. Barnen börjar gå på ledighet vilket frigör mer tid 

för förskollärarna till annat. Till att börja med kontaktades informanterna via telefon för 

att bestämma tid och plats för intervjun. Alla informanterna fick ta del av samma 

missivbrev som sänts ut till förskolecheferna med information kring syfte och bakgrund 

för studien. Däremot gjordes valet att inte lämna ut några intervjufrågor i förväg, 

eftersom önskan var att informanterna inte skulle kunna förbereda sig alltför väl och 

därmed kanske inte vara ”fullt ärliga” och spontana i sina funderingar och svar. 

Informanterna fick bestämma var intervjun skulle äga rum. I samtliga fall valde 

förskolläraren ett mindre arbetsrum, på den egna avdelningen. Innan intervjun hade 

informanterna fått information om att önskan fanns att spela in på telefon, för att senare 

kunna transkriberas ner intervjun på papper. Vid intervjutillfället upprepades först 

frågan om det var okej att spela in intervjun och därefter redogjordes åter för de etiska 

principer som fanns att förhålla sig till kring intervjun. Ingen av informanterna hade 

något att invända mot inspelning. Varje intervju inleddes med lite personlig information 

och om den studie som utfördes. Bakgrunden till studien och egna funderingar kring 

ämnet. Avsatt tid för hela intervjun var en timma, vilket också angivits till 

förskollärarna innan. Själva intervjun med inspelning pågick cirka 40 minuter. De 

förberedda intervjufrågor bestod av 15 stycken öppna frågor. De gav utrymme för 

förskolläraren att ge sin uppfattning och sina funderingar kring ämnet och att utveckla 

och förklara sina tankar. Under intervjun fanns också chans att ställa följdfrågor eller be 

informanten att utveckla sina tankar vidare.  

 

I bearbetningen av svaren på intervjufrågorna, valdes sedan att utgå från syfte och 

frågeställningar. Systematiskt gicks samtliga transkriberade intervjuer igenom och det  

markerades med olika färg meningar, utryck och åsikter som kunde höra ihop med 

respektive frågeställning. Därefter gjordes en sammanställning under varje fråga som 

bildade ett eget avsnitt i resultatdelen. 

 

6.4 Forskningsetiska principer 
Vid samhällsvetenskaplig forskning kommer forskaren, nästan alltid, i kontakt med 

människor på ett eller annat sätt. Vid en intervjusituation är kontakten direkt, men det 

förekommer också att en indirekt kontakt uppkommer, då i form av texter eller bilder 

som ska analyseras och på sätt kan leda till konsekvenser för den enskilde individen. 

Det är därför viktigt att, som forskare, fundera på de etiska frågor som uppkommer 

kring studien. Det handlar bland annat om att alltid handla moraliskt gott och rätt. Fokus 

i det etiska tänkandet ligger på relationen mellan den som deltar i en studie och den som 

forskar när det handlar om samhällsvetenskapliga studier, men i forskningsetiken ingår 

också frågor som rör förfalskning, plagiat och fusk (Ahrne & Svensson, 2015). 
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Vetenskapsrådet har, som en hjälp i det forskningsetiska tänkandet, satt samman regler 

och principer för hur forskning bör bedrivas. I informationsfoldern är 

individskyddskravet den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. 

Det innebär att de som medverkar i en studie ska skyddas på olika sätt. Det benas ut i 

fyra olika grundprinciper där samtliga bör finnas med i åtanke och tas hänsyn till hos 

den som bedriver en forskningsstudie. De fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet som 

delgavs både förskolechefer och informanterna, gavs information om samtliga 

grundprinciper i individskyddskravet. Där informerades om studiens syfte och 

bakgrunden till dess uppkomst. Det beskrevs hur undersökningen skulle gå till och hur 

lång tid intervjun skulle ta. Eftersom önskan fanns att spela in intervjun på telefon, för 

att senare kunna transkribera ner den på papper, var det viktigt att både informera om 

det och få informantens godkännande. Information gavs också om att informantens 

deltagande var helt och hållet frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Innan 

intervjun startade förtydligades att informanten skulle förbli helt anonym i sin 

medverkan. All data skulle behandlas på så sätt att det inte skulle gå att identifiera 

informanterna i den färdigskrivna studien. Alla svar behandlades konfidentiellt och 

personuppgifter förvarades så att obehöriga inte kunde ta del av dem. Slutligen 

meddelades även att studiens empiriska material enbart skulle användas i det 

självständiga arbetet, i skriftlig form och i muntlig redovisning vid examinationen. 

 

7 Resultat och analys 
I kommande kapitel redovisas det resultat som framkommit genom intervjuerna med 

förskollärarna. Utgångspunkten är frågeställningarna som hör samman med syftet för 

studien. Det görs en sammanfattning uppdelat under fyra rubriker. Resultatet redovisas i 

berättande text och varvas med citat från informanterna. Efter varje del följer en analys 

kopplat till litteratur och teorier. 

 

7.1 Innebörden av extra anpassningar i förskolan 
Just begreppet extra anpassningar anser förskollärarna vara något som inte används i 

förskolan. Däremot enbart anpassningar talas det om, dock inte i samma utsträckning 

som när det gäller särskilt stöd. Två olika beskrivningar av begreppet lyder: 

 
”- Vi pratar inte om det sättet, utan vi pratar ju mer om särskilt stöd i förskolan. 
Men jag tänker väl…just det här lilla du behöver ändra - metoderna, lokalen, hur 

du delar barngruppen just för att alla ska kunna vara med. Så att det fungerar för 

alla barnen, inte bara ett. Utan att alla faktiskt får vara delaktiga hela tiden.” 
 

”- Det är det som man gör utöver det vanliga arbetet för att underlätta för barn eller 

grupper av barn i vardagen på förskolan.” 
 

Samtliga intervjuade förskollärare är överens om att anpassningar görs i allra högsta 

grad – dagligen och för i stort sett alla barn på olika vis. Så på så sätt kan det ändå anses 

vara ett levande begrepp. Samtliga informanter påtalar vikten av anpassningar i 

förskolan, men medger att de nog oftast betraktas som ett naturligt inslag i det 

vardagliga arbetet. Oftast är dessa anpassningar olika åtgärder som förskollärarna gör 

för att underlätta för något enskilt barn eller ibland för hela barngruppen. Verksamheten 

anpassas, förändras och utvecklas så att den ska vara tillgänglig för alla barn. 

Anpassningarna handlar om både små och stora förändringar i den dagliga 

verksamheten och utförs spontant eller planerat. Som exempel nämns att dela upp 

barngruppen i mindre grupper för att skapa lugn, använda tecken som stöd, se på hur 
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miljön utformas och att vara en närvarande vuxen med mera. Informanterna beskriver 

att det som utgör grunden för att verksamheten ska fungera, är en tydlig struktur och 

rutiner som skapar ordning. Vardagen fungerar bäst om den är förutsägbar för barnen. 

Detta är framför allt viktigt för de barn som är i behov av extra anpassningar eller 

särskilt stöd. En informant säger: 

 
”- Vi tänker nog mest på att vi försöker få en verksamhet som passar till alla, så 

klart. Har vi barn med lite speciella behov, vilket alltid finns, så tänker vi hur vi ska 
anpassa vår verksamhet för att det ska vara bra för alla. På något sätt så får ju de 

barnen med särskilda behov bli basen -vi utgår från dem.” 

 

Hur verksamheten bedrivs och utformas påverkas av vilken barnkonstellation som finns 

just den dagen berättar en informant. Arbetslaget utsätts därav för nya utmaningar varje 

dag eftersom barnen på en förskola går så olika tider och är närvarande olika dagar. En 

del barn påverkar varandra eller barngruppen mer än andra, både positivt och negativt. 

Därav är det viktigt att verksamheten är strukturerad och ganska fyrkantig, det är 

förskollärarna som leder i grunden och håller fast vid rutinerna påpekar informanterna. 

Då blir det lättare att låta barnen få mer fritt spelrum inom fyrkantigheten. Barnen får 

hjälp med att finna en lugnare och mer stabil rytm i sin vardag.  

 
” -Vi styr vardagen ganska mycket här. Det är ganska strukturerat, eller väldigt ska 

jag säga.  Och fyrkantigt. Men fritt inom det, inom den fyrkantigheten”. 

 

En tydlig struktur i verksamheten skapar även bättre förutsättningar för förskollärarna 

att göra ett bra jobb och hinna se och uppfatta alla barns olika behov. När 

grundstrukturen är tydlig vet var och en vad som förväntas av den. Tydligheten skapar 

lugn och en trygghet som i sin tur speglar av sig i arbetet med barnen. När 

grundstrukturen är tydlig och rutinerna fungerar, blir det lättare att anpassa och ändra 

om i verksamheten när det behövs anser informanterna. Betydelsen av en fungerande 

struktur blir extra tydligt när vardagsstrukturen och rutinerna bryts på något vis, till 

exempel när ordinarie personal är borta och en vikarie måste sättas in. 

 
” - Vi är alltid beroende av varandra, det här att man är ett lag. Sedan kan man vara 

olika i laget, men bara vi har samma syn, att vi förmedlar till barnen likheter så att 

de inte blir väldigt splittrade då. Det är ju väldigt viktigt här.” 
 

” - Kommer det in en ny som varit i två veckor eller kommer in ett par dagar - de 

känner ju inte barnet. De vet inte vad som fungerar kanske och handlar mer på 
impuls: - Så här brukar jag göra. Men det kanske inte fungerar där.” 

 

Saknas en stabil grundstruktur på förskoleavdelningen blir vikariens arbete svårare och 

det märks mer tydligt att osäkerhet och otydlighet tar över säger en informant. Det 

påverkar hela barngruppen negativt, men framför allt påverkas de som är mer känsliga 

och barn som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Det anses svårare att 

komma in i en barngrupp som vuxen och inte ha någon relation med barnen. Men om 

ordinarie personalgrupp är stabil och väl inarbetad på vad som gäller, då förmedlas det 

lättare till en vikarie och verksamheten kan flyta på relativt smärtfritt ändå. Miljöns 

betydelse spelar stor roll anser informanterna. Hur miljön anpassas och utformas och 

vad den inbjuder till har en avgörande betydelse för hur barnen uppfattar den. Det är av 

stor betydelse att förskollärarna har ett medvetet tänkande kring hur de planerar och 

utformar förskolemiljön. En informant poängterar miljöns betydelse på följande vis: 

 



  
 

17 

” -Miljön är ju den fjärde pedagogen tycker jag! Vad vill vi visa här och för vem är 

den här miljön? Att man har ett medvetet tänk hur miljön är utformad och planerad 

så att den lockar till möten”.  

 

Lekmiljöerna bör inbjuda till olika möten och locka till en utvecklande lek, samtidigt 

som det måste vara tydligt vad rummen är tänkta att användas till anser informanterna. 

Finns det en otydlighet i lekmiljöns syfte uppstår det lättare konflikter av olika slag och 

barnen störs mer i sin vardagsrytm. Det kan till exempel handla om en felplacerad soffa 

i ett rum där det erbjuds aktiva lekar. Soffan är tänkt att fungera som en plats för läsning 

och stillsam aktivitet eller vila, men blir istället ett föremål att hoppa i och från. Långa 

korridorer kan inbjuda till spring och så vidare. 

 
” - Man har introducerat miljön och pratat med barnen om att: Här gör vi det och 
här kan man göra detta. Man kan också sprida ut sig som pedagoger för att minska 

att det inte ska uppstå konflikter. Att det finns ett tänk bakom det tycker jag är 

jätteviktigt för att…ja, skapa de här extra anpassningarna. Barnen behöver en 
tydlighet. En del rum är kanske lite mera…ja, här vet man inte riktigt och då kan 

det uppstå konflikter för att barnen kanske börjar kasta kuddar”. 

 

Informanterna är tydliga med att det är barnens intressen och nyfikenhet som bör styra 

vad som ska erbjudas i förskolans lekmiljöer. Förskollärarna behöver vara öppna och 

lyssna in vad barnen efterfrågar. På så sätt måste miljön även anpassas efter det. Men 

framför allt handlar anpassningar i miljön om att förebygga så att konflikter inte uppstår 

och att alla barn ska ha en chans att inkluderas i verksamheten. 

 
”-Man upptäcker om det blir mycket konflikter i vissa situationer…Det sker väldigt 

mycket i en tambur… Man finns där, jag kan sätta mig. Vi ska aldrig vara mer än 

fem, sex barn där ute och en pedagog. Och sedan ska vi slussa ut, vi ska inte vara 
där för det händer så mycket, både för oss som jobbar och för barnen”. 

 

Tillgängligheten för alla barn kan handla om att anpassa situationer som upplevs som 

obehagliga eller kräver mycket energi på olika sätt från barnen. Tamburen nämns av 

flera informanter som ett sådant ställe där mycket kan hända. Där kan det lätt bli rörigt 

och stressande, både för vuxna och barn. Då är det extra viktigt att anpassa ut- och 

ingång för barnen på ett bra sätt. Det kan till exempel vara att klä på och gå ut med 

några få barn åt gången och att alltid ha en närvarande vuxen på plats. Anpassningar 

handlar mycket om att kunna förutse och föregå att händelser sker. Förskollärarna 

behöver alltid ligga steget före. Enligt informanterna lär man sig att ”se” vad barnen 

behöver och vilka anpassningar som behövs genom kunskap och erfarenhet. 

 
”- Barnet vet inte hur man tar kontakt kanske i leken. De vet inte HUR man leker, 
turordning förstår de kanske inte. Det blir en krock kanske i någonting. Hur 

fungerar det, hur löser vi en konflikt som uppstår? Barnet behöver stöd i det”. 

 

Det finns sällan några färdiga svar och lösningar på de situationer som uppstår – 

förskollärarna måste pröva olika lösningar. En lösning kan ibland vara att byta av en 

kollega i en situation eller konflikt som uppstår. Häri ligger en styrka i att arbeta i ett 

arbetslag påpekar flera informanter.  

 
”- Man kollar av med kollegorna om: Skulle du kunna ta över? Det är liksom ett 
spel man har i arbetslaget också, att man anpassar därefter vad som i stunden 

passar bäst liksom”. 
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Återigen påpekas att det är viktigt att vara samkörda i arbetslaget och veta vad som 

gäller på förskoleavdelningen, då blir det lättare att, som vuxna, hjälpas åt och stötta 

varandra i svårare situationer och i händelser som uppstår anser informanterna. 

 

7.1.1 Analys 

Informanterna antyder att benämningen ”extra anpassningar” inte används i förskolan, 

utan det är anpassningar som används. Anpassningarna handlar till stor del om hur 

lokaler och metoder är utformade och hur förskollärarna organiserar sitt arbete. De 

anpassningar som görs grundar sig på hur förskollärarna uppfattar att omgivningen 

påverkar gruppen eller ett enskilt barn. Detta kan sammankopplas med organisations- 

och systemperspektivet. Ahlberg (2013) beskriver att sett ur detta perspektiv ligger 

fokus på hur handlingar och situationer kan orsaka problem eller svårigheter. Det är av 

stor vikt att förskollärarna reflekterar över sitt sätt att undervisa och de bör ha ett kritiskt 

tänkande när de ser på problem som kan uppstå. Lutz (2013) talar om att det i en del 

organisationer finns annat som styr hur innehållet i verksamheten ser ut, förutom 

formella kriterier såsom till exempel läroplaner. Inom förskolan kan detta ses i de försök 

att mäta kvaliteten på verksamheten genom olika kontinuerliga självvärderingar, där 

målet är att anpassa sin verksamhet till de normer och värderingar som finns om hur 

goda och effektiva organisationer bör agera och vara utformade. Utifrån informanternas 

berättelser kan tolkas att förskolan som verksamhet strävar efter att svårigheter och 

problem kring barn bör sammankopplas med den miljö de vistas i och hur förskolan är 

strukturerad och organiserad. Nordin-Hultman (2004) talar om att förskolans teoretiska 

grund präglas av att det finns en samspelssyn av relationen mellan barnet och dess 

omgivning som är tydligt uttalad. Knutet till det blir det viktigt att se verksamheten ur 

ett organisations- och systemperspektiv och utvärdera hur väl verksamheten fungerar i 

det specialpedagogiska arbetet. Behovet av specialpedagogiska insatser ökar nämligen 

när organisationen inte fungerar, vilket i sin tur kan ge sken av sämre kvalitet på 

verksamheten (Ahlberg, 2013). 

 

Det finns även ett samhälls- och strukturperspektiv i informanternas beskrivningar där 

barnens svårigheter betraktas med fokus på att de ska ha möjlighet att inkluderas i 

verksamheten. Barnen är i ett socialt sammanhang på förskolan som de måste förhålla 

sig till och hur det är utformat avgör vilka förutsättningar barnen har att inkluderas i 

gemenskapen. Informanterna betonar att det är viktigt att verksamheten anpassas så att 

den blir bra för alla. Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) påvisar att 

miljön spelar en stor roll i kvalitetsarbetet. Det är något även informanterna poängterar 

och lägger stor vikt vid. Nordin-Hultman (2004) talar om att miljöns uppbyggnad i 

förskolan anses ha stor betydelse för vilka förutsättningar varje enskilt barn får att 

utvecklas optimalt utefter sina förutsättningar. Men det visar sig ofta i praktiken är det 

dominerande tankesättet ändå är individualiseringar av barnens sätt att vara. Det 

kategoriska perspektivet går att skönja i informanternas berättelser, då de beskriver hur 

ett barns sätt att vara eller barnets oförmågor ofta är det som utgör grunden till att 

förskollärarna reagerar och anser att någon anpassning eller åtgärd behöver göras. I 

relationen mellan omgivningen och barnet, är det i första hand barnet som betraktas 

utifrån sina misslyckanden och tillkortakommanden. Gränsen mellan hur förskollärarna 

ser på barnet i den situationen – om det ses som ett barn i svårigheter eller ett barn med 

svårigheter - är svår att bedöma utifrån informanternas svar. Däremot framhåller 

informanterna vikten av bra och trygga relationer i arbetet med barnen. Därav kan det 

antas att det relationella perspektivet hålls högre än det kategoriska perspektivet när det 

gäller bedömningen av hur de extra anpassningarna ska utformas. 
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7.2 Anpassningarnas betydelse i det specialpedagogiska arbetet 
Informanterna anser att det blivit alltmer nödvändigt på senare år med individuella  

anpassningar. Behovet av extra hjälp och stöttning har ökat påpekar de. En orsak till det 

är att merparten av de yngre barnen går i förskolan och ofta vistas bland många andra 

människor under en stor del av dagen tror flera informanter. Det kan vara krävande för 

barnet. Informanterna talar om att i vårt samhälle är individen i fokus, det är viktigt att 

vara någon och ha en framgångsrik personlig utveckling. Det samma gäller för barnen. 

Samtidigt som jaget ska lyftas fram, måste också individen klara av att ingå i olika 

gruppkonstellationer och fungera i flera olika sociala sammanhang. På en förskola är det 

många barn som slåss om uppmärksamheten och tillfällen till total enskildhet finns 

sällan.  

 
”- Vi måste ge dem rätt verktyg till att klara av sin vardag här tillsammans med så 

många andra. Det ställs hårda krav på barn idag. Jag tror att de här barnen som är i 

behov av extra anpassningar blir fler och fler just på grund av att man blir i det här 

sammanhanget, alla fixar inte det här sammanhanget som de är i här.” 

 

Flera informanter antyder att det ställs höga krav på barn idag. Barnet måste anpassa sig 

till en grupp och samtidigt förstå det sociala sammanhanget. För att det ska orka med 

sin vardag, måste förskollärarna hjälpa barnet att få en så harmonisk tillvaro som 

möjligt och hjälpa det att hitta stunder till vila. Förskollärarna arbetar med fokus på 

gruppen, gruppverksamheterna måste fungera. Men i det, är det också viktigt att plocka 

ut och se varje enskild individ för att kunna individanpassa med extra anpassningar för 

just det barnet. Ofta delas barngruppen för att skapa bättre förutsättningar för varje 

enskilt barn berättar en informant. Det blir lättare att urskilja varje barns förmågor i en 

mindre grupp. Det är viktigt att synliggöra det som varje barn är bra på och lyfta fram 

det: 

 
” -Vi delar inte alltid efter ålder. Utan vi delar efter intressen, efter förmågor. Eller 

också att man har svaga och starka…man kan lyfta varandra och då kan man vara 

svaga och starka i olika saker”. 
 

”-Man jobbar mycket med gruppen och det ska man givetvis göra. Vad behöver vår 

grupp? Men sedan är det viktigt också att plocka ut individerna ibland för att 
individanpassa och se.” 

 

När individens unika förmågor plockas fram och blir en tillgång för hela gruppen, kan 

det lyfta barnet positivt och utöka självförtroendet anser informanten. Förskollärarnas 

arbete med att hitta lösningar i form av anpassningar i barnets miljö och på så sätt hitta 

vägar till inkludering och tillgänglighet för barnet, är ofta avgörande för hur barnet 

uppfattar sin omgivning och hur omgivningen i sin tur uppfattar barnet. Genom att 

anpassa verksamheten med tydlig struktur och individuella anpassningar, blir vardagen 

lugnare och tryggare för alla anser informanterna. Alla vet vad som kommer att hända 

och vad det är som gäller. Barnet behöver inte fundera så mycket på vad som ska hända 

och kanske oroas. De individuella anpassningarna utgör på så sätt grunden för att 

gruppverksamheten ska fungera. Informanterna förtydligar att extra anpassningar till 

stor del handlar om att ha tydliga rutiner och att verksamheten i grund och botten är 

förutsägbar för barnen. Det är särskilt viktigt för de barnen som är i behov av särskilt 

stöd eller extra anpassningar på olika sätt. De individuella anpassningar som görs har 

stor betydelse för det enskilda barnet, då det på så sätt får hjälp till att lyckas påpekar 

flera informanter. Genom att minimera och förhindra att barnet hamnar i situationer där 

risken för misslyckanden är stor, ges det enskilda barnet istället chansen att lyckas och 
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på så sätt växa som person och även få lättare att ingå i det sociala sammanhanget. 

Genom att se och hjälpa barnet tidigt finns en större chans att ”fånga upp” de problem 

som skulle kunna uppstå om barnet inte fick hjälp och stöttning. Det kan handla om att 

barnet får hjälp med att undvika att hamna i konflikter och bråk och på så sätt istället 

kan lägga sin energi på att ta till sig ny kunskap. Utan anpassningar och särskilt stöd 

skulle mycket av barnets positiva utveckling förloras i ständiga konflikter och 

misslyckanden uttrycker informanterna. Om förskoleavdelningen har ett barn som är i 

behov av särskilt stöd, kan de anpassningar som görs för det barnet ofta mynna ut i att 

bli anpassningar för alla barn. Det kan till exempel vara så att om ett barn har ett 

individuellt utformat bildstöd, kan det även bli till stor nytta för övriga barn. Det finns 

en uppfattning hos informanterna att de anpassningar som generellt görs på en förskola 

kan leda till att behovet av särskilt stöd minskar. 

 
”- Det beror ju på lite hur individen faller in i de här extra anpassningarna. Hur 
mottaglig den är och hur anpassningarna ser ut. Vi jobbar ju också så att de är med 

i det hela stora, fast man gör anpassningar till små grupper istället så att alla ska 

lyckas. Vi plockar ju inte ut individen - här går du med din resurs… Okej det 
händer de dagar det absolut inte fungerar. Men 99% har vi anpassat så att det ska 

fungera.” 

 

I den bemärkelsen är förskolan en inkluderade verksamhet – alla barn ges, så långt det 

är möjligt, förutsättningar att kunna delta i de aktiviteter som erbjuds på förskolan säger 

en informant. Anpassningar görs för att öka tillgängligheten även för de barn som är i 

behov av särskilt stöd. I informanternas beskrivning av skillnaden mellan extra 

anpassning och särskilt stöd i förskolan framkommer att det framför allt handlar om mer 

extern hjälp när det gäller särskilt stöd. Kontakt tas med personer som har en annan 

kompetens, till exempel specialpedagog, psykolog eller barnhabilitering. Allra först är 

det förskolechefen som involveras i arbetslagets funderingar och oro kring ett barn som 

antas vara i behov av särskilt stöd.  

 
”- Man har plockat upp det (särskilt stödet) till en högre nivå. Att nu måste vi ha 

specialpedagog inkopplat och vi behöver ta hjälp av habiliteringen. Vi behöver ha 

annat material och så. Extra anpassningar är kanske… man upptäcker situationer 
här på stället som vi diskuterar på planeringen, det är mer vi i arbetslaget då som 

ser detta och gör anpassningarna därifrån.” 

 

I informanternas beskrivningar kan tydas att de åtgärder som görs i form av extra 

anpassningar eller särskilt stöd ofta går in i varandra. Det finns ingen särskiljning av 

barn i form av exkludering från gruppen i förskolan till exempel. Konkreta exempel på 

särskilt stöd i förskolan är när barnet har en resurs eller ett individuellt utformat 

hjälpmedel av något slag. Det skrivs också åtgärdsprogram och dokumenteras på ett 

annat sätt kring ett barn i behov av särskilt stöd. 

 

7.2.1 Analys  

Mycket i det specialpedagogiska arbetet kretsar kring individen och dess egenskaper. 

De betraktas ofta ur ett kategoriskt perspektiv. Men fokus på individen går att se utifrån 

olika synvinklar. En synvinkel är att förskollärarna lägger fokus på individen för att 

kunna se, bekräfta och utveckla varje individ utefter dennes förmåga. Det står att läsa i 

läroplanen:”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade 

och tillgodosedda och får uppleva sitt egna värde.” (Lpfö18, s.12). Detta är något som 

förskollärarna arbetar med genom det relationsskapande samspelet, där målet är att se 

och förstå varje barns individuella behov och utefter det individanpassa verksamheten. 
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En annan synvinkel är att den enskilde individen också får fokus riktat mot sig när den 

utmärker sig på ett, enligt normerna, felaktigt sätt. När individens tillhörighet med 

gruppen, som den ingår i, inte fungerar på ett eller annat sätt. Thornberg (2013) 

beskriver hur de normer som finns i en verksamhet påverkar hur den bedrivs. Normer är 

ett samlingsbegrepp för hur det anses att någon bör eller inte bör handla i olika 

situationer. De påverkar hur människor ser på sin omgivning och hur de värderar, tänker 

kring och känner inför olika saker. De bedömer hur vi beter oss i sammanhanget. 

Normerna kan fylla både en individuell och social funktion. Individen får genom 

normerna en referensram som omgivningen kan tolkas genom. För gruppen reglerar 

normerna den sociala tillvaron och därigenom underlättas den mänskliga samvaron 

(a.a.). Knutet till det kan slutsatsen dras att förskolans verksamhet består av en mängd 

olika normer och regler, både uttalade och outtalade, och det är när ett barn bryter mot 

dessa normer och regler som ordning och struktur anses fallerar. Informanterna 

beskriver hur alltfler barn i dag är i behov av extra anpassningar för att det ställs högre 

krav på dem när de ständigt ingår i ett gruppsammanhang. Barnen måste anpassa sig till 

en grupp och samtidigt ska de förstå det sociala sammanhanget, i form av normer och 

regler. Tolkningen blir att de normer som råder i verksamheten avgör på vilket sätt 

barnen bemöts och bedöms. Det kategoriska perspektivet, där det är barnet som är 

bärare av problemet, blir till viss del oundvikligt när förskolans struktur är uppbyggd på 

de normer som råder. 

 

Det går att utläsa en annan oro hos förskollärarna kring de barn som bedöms vara i 

behov av extra anpassningar, nämligen att barnens positiva utveckling, både 

kunskapsmässigt och socialt, kan förloras i ständiga konflikter och misslyckanden. 

Renblad och Brolin (2012) tar upp det faktum att det i förskolan inte ställs några 

kunskapskrav på barnen, utan det är de strävansmål, som finns i läroplanen för 

förskolan, Lpfö18, som ska ange inriktning på arbetet i förskolan och på den förväntade 

kvalitetsutvecklingen i förskolan. Det är det som förskollärarna har att förhålla sig till. 

Författarna talar om att det häri finnas en paradox, eftersom barnens utveckling behöver 

bedömas för att strävansmålen ska kunna utvärderas och utvecklas. Förskollärarna  

uttrycker att de upplever det svårt att bedöma barnens individuella lärande i förskolan, 

eftersom de förväntas arbeta gruppfokuserat. Barn med särskilda behov behöver en 

seriös individuell bedömning för att de ska få samma möjligheter som alla andra. Hur 

ska de barn som är i behov av särskilt stöd verkligen kunna få den hjälp och stöttning 

som de har rätt till, om de inte får bedömas individuellt frågar Renblad och Brolin 

(2012). Enligt de beskrivningar som informanterna ger kan tolkas att individuella 

bedömningar ofta görs, men det finns oftast en underliggande tanke om att genom 

bedömningen komma fram till lösningar som utgår från att det är miljön som ska 

anpassas och förändras. Det relationella perspektivets utgångspunkter finns oftast med 

som något att sträva mot. 

 

7.3 Pedagogiskt förhållningssätt 
Informanterna anser att det viktigaste som lärare är att skapa en relation med varje 

enskilt barn för att kunna förstå och ha möjlighet att stötta och hjälpa barnet på rätt sätt.  

 
” - Det här relationsskapandet som börjar redan vid inskolningen är SÅ viktigt! 
Man ser när det kommer vikarier och så att vissa barn det fungerar inte och vissa 

barn fungerar jättebra. Men då får man också säga att det bero inte på dig, utan det 

beror på att ni har ingen relation än.” 

 
”- Man måste bygga upp sin egen relation med alla barnen”. 
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Häri ligger en viktig del i vad som också kan benämnas extra anpassningar – lärarens 

förmåga att anpassar sig själv i sättet att bemöta och stötta barnet. Det är viktigt att vara 

en närvarande vuxen som finns tillgänglig där barnet befinner sig – både fysiskt, 

kunskapsmässigt och emotionellt. Förskollärarens förhållningssätt, kroppsspråk, 

bemötande och förmåga att se och uppfatta barnens olika signaler har stor betydelse för 

hur och på vilket sätt varje enskilt barn har möjlighet att inkluderas och känna en trygg 

delaktighet på sin förskola anser informanterna. 

 
”- Nu behöver jag prata på det här sättet, eller tänka på den formuleringen. Nu 

behöver jag tänka på mitt kroppsspråk, mitt röstläge för att jag ska få den här 
situationen att lösa sig på ett bättre sätt och inte vara så långvarig”. 

 

Det måste också finnas en vilja att lösa de problem som uppstår poängterar en 

informant. Det kan vara lätt att hamna i frustration när barngrupperna blir större, barnen 

går allt längre dagar och utbildad personal blivit svårare att få tag på, förtydligar en 

informant. Till detta tillkommer kanske besparingskrav som kan hindra inköp av 

material som anses viktiga i utvecklandet av lärmiljön.  

 
” - Men så tänker jag så här att man får anpassa efter dom förutsättningar som man 

har. För vi kan inte bara klaga på det. Det är så här det ser ut – gör det bästa av det 
istället! För annars bränner du ut både dig själv och du får en negativ syn till…gå 

hit och se möjligheter!”. 

 

Just vikten av en positiv inställning till olika utmaningar i vardagsarbetet på förskolan 

och viljan att hitta nya vägar och förändra är något som samtliga informanter poängterar 

på olika sätt. Det är en förutsättning att förskollärarna kan hitta nya lösningar på 

problem som uppstår, om varje barn ska få en likvärdig chans att inkluderas och känna 

tillhörighet. Ur informanternas svar kan tolkas att läraren bör ha en förmåga att se, 

känna och förstå varje barns unika behov och därtill ha förmågan att kunna anpassa sig 

själv, omgivningen och olika sammanhang till just det barnet. I beskrivningen 

framträder lärarnas personlighet och deras förmåga att förnimma hur andra människor 

tänker och känner. Informanterna påpekar också att kunskap kommer genom erfarenhet 

och genom att våga testa på nya lösningar på olika problem. 

 
”- Man måste ha det med sig, ha det tänket. Och jag tror inte att alla har det. För 
mig tycker jag att det är en profession och man har utvecklat det genom alla år”. 

 

Det kollektiva lärandet utgör också en viktig del i arbetet. I utbytet av erfarenheter och 

kunskaper blir det lättare att lösa situationer som uppstår. Särskilt viktigt är detta när 

omsättningen på ny personal eller stor förekomst av vikarier förekommer anser 

informanterna. De barn som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, är i 

extra stort behov av att de individanpassade lösningarna är kända av all personal och att 

det förs en kontinuerlig dialog mellan alla berörd personal kring barnet. Det är 

nödvändigt att lära och ta hjälp av varandra. Det är också av stor vikt att skaffa sig 

kunskaper kring hur till exempel ett barn med diagnos eller specifika svårigheter kan 

fungera i olika situationer. Det handlar om att som lärare ha viljan att hela tiden lära nytt 

och ta hjälp av både läromedel och kollegor påpekar en informant.  

 
” - När det gäller barn som verkligen har behov av andra anpassningar – dom som 

går lite utanför…”normaldelen” - som spretar lite så… Där behöver du ju ha en 
helt annan kunskap och ett helt annat förhållningssätt. Och det HAR ju inte alla i 

förskolan och alla i förskolan VILL inte ta det ansvaret heller. Eller vill inte skaffa 
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sig den kompetensen. Och det kan ju bli lite frustrerande ibland. När man i 

arbetslaget ser på det lite olika. För att man har olika…jamen man har olika 

kompetens”. 

 

En informant poängterar vikten av att som lärare inte se det som ett personligt 

misslyckande när det uppstår konflikter med ett barn. Det kanske lätt blir så att den 

vuxna inte vill förlora en ledande vuxenroll. Konflikter som inte leder till någon bra 

lösning kan lätt kännas som ett nederlag för läraren i sin yrkesroll. När barngruppen inte 

fungerar, utan är stökig är det lätt att läraren tillslut tar det personligt. Det blir ett 

personligt misslyckande i rollen som lärare när barnen inte visar respekt för dig, säger 

otrevliga saker och är utåtagerande påpekar informanten. 

 
”- Det var jättemånga lustfyllda barn. Det var jättesvårt att fånga individerna. Plus 
att man som personal inte hade riktig koll på sin roll i det hela.” 

 

Informanten beskriver barn av i dag som mer ”lustfyllda”. Med det menas att de är 

starka individer som är vana vid att det hela tiden ska hända roliga och intressanta saker 

och de vill gärna styra och bestämma själva vad de ska göra. De tröttnar snabbt. Förr var 

barnen mer ”plikttrogna” påpekar samma informant. Barnen fann sig mer i vad som 

ålades dem och ”krävde” inte lika mycket. Problem kan uppstå när varje individs vilja 

och behov ska tillgodoses samtidigt som lärarna ska arbeta med fokus på hela gruppen. 

Kraven är höga på både vuxna och barn att lyckas. Informanterna anser att om läraren är 

trygg i sin yrkesroll och inte tar konflikter och problem som uppstår personligt, då blir 

det också lättare att lämna över till en kollega om det blir stopp i kommunikationen. Det 

kan även handla om att våga säga ifrån till en annan kollega eller gripa in och ta över 

om en situation med ett barn inte fungerar bra. Eller när rutiner eller strukturen runt ett 

barn som är i behov av stöd bryts på ett felaktigt sätt. 

 

7.3.1 Analys 

Ett relationellt förhållningssätt utmärker sig i informanternas beskrivningar. Det anses 

vara en förutsättning att förskollärarna skapar djupa, trygga och nära relationer med 

barnen för att kunna förstå varje enskilt barns behov och hitta sätt att anpassa 

omgivningen för dem på rätt sätt. Aspelin och Persson (2011) beskriver att grundtanken 

i det relationella perspektivet är att förmågor och kunskaper utvecklas genom relationer. 

Det är i samspelet mellan läraren och barnet som lärandet sker. Utifrån informanternas 

berättelser kan tolkas att det blir svårare att nå fram till barnet utan en nära relation, 

vilket leder till att det också blir svårare att kunna förstå och hjälpa barnet med det som 

ställer till problem. Just förmågan att se, känna och förstå varje barns unika behov 

kräver således en relation. Först då kan läraren anpassa sig själv och omgivningen till 

just det barnets särskilda behov. Häri kan också samhälls- och strukturperspektivet 

skönjas, där fokus ligger på barnets känsla av inkludering. Det sociala sammanhanget 

som barnet befinner sig i har en avgörande betydelse för hur det tillåts delta i 

gemenskapen enligt Ahlgren (2013).  

 

Dahlbeck och Westerlund (2019) påvisar att arbetet med att bygga upp en bra relation 

med barnet börjar redan vid inskolningen. Under barnets första tid på förskolan är det 

extra viktigt att skapa förutsättningar för genuina och personliga möten. Det skapas en 

gemenskap och en ömsesidig respekt mellan den vuxna och barnet när förskolläraren 

bjuder in till lek och gör saker som är roliga och intressanta för båda. Det är viktigt för 

barnen att möta positiva och glada förskollärare. Genom att ha roligt tillsammans och 

ingå i en gemenskap visar förskollärarna för barnen att förskolan är en trygg och bra 

plats att vara på. Informanterna poängterar vikten av en positiv inställning till olika 
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utmaningar i vardagsarbetet och de anser att närvarande vuxna är en förutsättning för att 

vardagsutmaningarna ska lyckas. Dahlbeck och Westerlund (2019) poängterar att en 

lugnare stämning skapas och tryggheten ökar, genom att förskollärarna är närvarande.  

I arbetet med barn i behov av stöd poängterar informanterna vikten av att skaffa sig 

kunskaper kring hur barn med till exempel diagnoser kan fungera i olika situationer. 

Erfarenhet spelar stor roll i yrkesutövandet, men också hur lärarna ser på sig själva och 

upplever sin yrkesroll. Bie (2014) talar om vikten av att kunna lära av en mer erfaren 

kollega genom att observera och reflektera över dennes sätt att uppträda eller agera. Det 

finns också vinster med att reflektera tillsammans med andra, eftersom kollegors olika 

bakgrund och erfarenheter kan bidra med olika sätt att tolka och förklara någonting. 

Problemet kan på så sätt ses ur flera olika synvinklar. Av informanternas svar går att 

utläsa att det kollektiva lärandet blir extra viktigt när det kommer till att arbeta med barn 

i behov av särskilt stöd, eftersom behovet av att finna effektiva och långsiktiga 

anpassningar då är större. Informanterna uttrycker att förskollärarnas förhållningssätt 

och synen på sig själva och sin yrkesroll har stor betydelse för hur de hanterar konflikter 

och svårigheter som uppkommer kring ett barn. Det blir lättare när förskollärarna är 

trygga i sina roller och vet vad som förväntas av dem. Det kräver ett medvetet 

utvecklingsarbete även med sig själva. Bie (2014) förespråkar ett systematiskt och 

medvetet reflekterade över sitt praktiska arbete och sitt förhållande till andra människor. 

Det leder till en utökad medvetenhet om sig själv och ger en utvecklad kompetens. 

 

7.4 Kvalitet och likvärdighet 
När personalen har funnit en struktur med rutiner och anpassningar som fungerar bra, 

blir det lättare för dem att kunna ägna sig åt det som de i grund och botten ska göra, 

nämligen att undervisa och skapa möjligheter för barnen att utvecklas utefter sina 

förutsättningar påpekar en informant. 

 
” - Det blir mer lättarbetat. Vi kan lägga fokus på det som vi ska göra, på dom 

andra uppdragen liksom. Nu har vi anpassat så gott det går efter det som vi ser nu. 
Detta behövs och det har vi liksom sett till att få till först - våra rutiner, våra 

scheman, våra samlingar, vår struktur. Har man lagt grunden, då har man ju mer tid 

till det andra”. 

 

Tiden för konflikter och att ”släcka bränder” minimeras med en bra och stabil grund i 

arbetet. Därför måste arbetet och de extra anpassningarna - eller särskilda stödets 

utformning - diskuteras, utvärderas och dokumenteras regelbundet anser informanterna. 

Särskilt stöd har tydligare rutiner för hur de ska dokumenteras. Vad gäller extra 

anpassningar, upplever informanterna att det är mer upp till personalgruppen själv att 

bestämma på vilket sätt dokumentation, diskussion och utvärdering av extra  

anpassningar ska ske på avdelningen. Det kan leda till att stora skillnader i 

verksamhetens kvalitet förekommer på olika förskolor och förskoleavdelningar tror 

informanterna. Kvaliteten kan variera stort på grund av brist på struktur, rutiner eller 

personalens förmåga att anpassa och utveckla sin verksamhet. Informanterna är överens 

om att de anpassningar som görs på förskolan, förmågan hos förskollärarna att se och 

förstå vad varje barns unika behov av stöttning och hur arbetslaget fungerar i sitt 

samarbete, är avgörande för hur barnens vardag blir på förskolan. Därav finns det också 

ett, ibland mer eller mindre uttalat, behov av att regelbundet diskutera, skriva ner och 

utvärdera hur det dagliga arbetet utförs för att säkerställa detta. Om det är så att det inte 

finns klara, övergripande rutiner för hur den dokumentationen ska utföras, blir den 

kanske inte alltid av på alla förskoleavdelningar, påtalar en informant.  
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” - Jamen det varierar ju (hur mycket extra anpassningar som görs på olika 

förskolor)! Det är ingen självklarhet kanske att tecken som stöd eller bildstöd… 

Det är säkert olika. Men visst skulle det underlätta om sådana saker som är så 
väldigt enkla medel att ta till att det skulle kunna vara uppunktat. Liksom: Utöver 

den vanliga verksamheten kan man ha detta!” 

 

Oftast är det mer tydligt hur arbetsgången och dokumentationen går till kring de barn 

som bedöms vara i behov av särskilt stöd. Det är självklart bra, påpekar informanterna, 

men vägen dit och det arbete som utförs i form av extra anpassningar har också stor 

betydelse för hur det särskilda stödet ska utformats. Graden av likvärdighet, 

tillgänglighet och inkludering för samtliga barn som deltar i förskolans verksamheter 

kan alltså variera mycket beroende på vilken förskola som barnet går på. För att komma 

till rätta med det, behöver nog både förskollärare och styrdokument belysa 

omvårdnadsbiten mer än vad som görs idag tror informanterna. I den nya läroplanen för 

förskolan har undervisningsbiten fått ännu mer utrymme och fokus – vilket 

informanterna tycker är bra. Men för att barnen ska kunna ta till sig kunskap och 

utvecklas positivt i sin takt, krävs det att de får omvårdnad som gör att de mår bra. En 

informant poängterar att extra anpassningar till stor del handlar just om 

omvårdnadsbiten. Men också fostran! Oftast visas inte omvårdnadssituationer så 

mycket i den dokumentation som förs. Särskilt inte allt det arbete som ligger bakom ett 

barns utveckling till exempel utan det är mer det ”färdiga resultatet” som visas påpekas 

det.  

 
 ”-Vad är det vi lyfter fram i våra dokumentationer? Jo, till största delen handlar 
det om lärande där också. Vi visar ju sällan kanske omsorgssituationer i våra 

dokumentationer. Och vi visar inte arbetet bakom det som har hänt, utan vi visar 

bara det färdiga resultatet”. 
 

Informanterna påpekar att förskollärarna gör väldigt mycket som inte syn utåt och 

mycket av de extra anpassningarna utformas i omsorgsarbetet, värdegrundsarbetet och i 

det sociala arbetet. De bitarna är otroligt viktiga och utan dem skulle barnen inte få en 

trygg, inkluderande och tillgänglig miljö som gynnar ett optimalt lärande anser 

informanterna. 

 

7.4.1 Analys 

Förskolornas kvalitet påverkar barns lärande. När det finns goda möjligheter för 

kommunikation och samspel har det en positiv effekt på barnens utveckling (Sheridan, 

Pramling Samuelsson och Johansson, 2009). Informanterna poängterar vikten av att 

regelbundet planera, genomföra och utvärdera den verksamhet som bedrivs. Det kan 

uppfattas i informanternas beskrivningar att dokumentationsarbetet kring extra 

anpassningar i förskolan kan se väldigt olika ut. Informanterna är överens om att de 

anpassningar som görs har stor betydelse för hur väl verksamheten fungerar och i vilken 

mån de själva får möjlighet att göra ett bra jobb. Därav kan slutsatsen dras att det är av 

stor vikt att de anpassningar som görs dokumenteras och utvärderas för att säkerställa 

att verksamhetens kvalitet är hög. Vad som definierar hög kvalitet i förskolan varierar. 

Det måste vara möjligt att definiera och avgränsa begreppet, annars är det svårt att 

utvärdera och utveckla förskolans kvalitetsarbete. Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2009) anser att ett sätt att mäta förskolans kvalitet är att fråga barn och vårdnadshavare 

om deras syn på verksamheten. Om de upplever att förskolan är trygg, utvecklande och 

en plats där barnen lär sig nya saker kan det utgöra ett mått på att verksamhetens arbete 

uppfattas som framåtdrivande och kvalitativt. Kopplat till det, blir det då viktigt att 

bedriva verksamheten ur ett samhälls- och strukturperspektivet, där synen på 
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inkludering och tillgänglighet för alla barn får spela en betydande roll. Det är viktigt att 

ta hänsyn till barnets upplevelser av sin situation menar Nilholm och Göransson (2014). 

För att kunna tala om en inkluderande förskola, krävs det att barnet känner sig socialt 

delaktig i den mån de önskar vara det. Barnets upplevelse av sina förutsättningar att 

tillägna sig kunskap och vara en del av en gemenskap i inkluderande läroprocesser är 

viktiga aspekter i inkluderingsperspektivet (a.a.). Knutet till det blir en slutsats att det 

kan vara svårt för yngre barn att sätta ord på hur de uppfattar sin situation, men de kan 

ofta uttrycka sina känslor via kroppsspråk och beteende. Informanterna talar om att 

mycket av arbetet med anpassningar sker inom omvårdnadsbiten i förskolan. Det 

handlar om fostran och värdegrundsarbete påpekar de. En slutsats blir att lärarnas 

relationsarbete, som ofta sker i omvårdnaden, lägger grunden till deras möjligheter att se 

och upptäcka barnens behov. Nilholm och Göransson (2014) betonar också att 

gemenskap har stor betydelse för begreppet inkludering. I en inkluderande gemenskap 

ses olikheter som en tillgång och blir ett uttryck för socialt kapital. När sådan 

gemenskap råder, ökar tilliten till normer och regler. Det utvecklar ett socialt nätverk i 

gruppen. Gemenskap kan också handla om att ha tillit till varandra och de regler som 

gäller, samtidigt som det finns gemensamma mål, det ska finnas ett ”vi”(a.a.). En 

slutsats blir att förskolans arbete utgår från ett samhälls- och strukturperspektiv där 

mycket av denna typ av inkluderande gemenskap utvecklas i lärarnas arbete med fostran 

och värdegrundsarbete. 

 

8 Diskussion 

I detta kapitel redovisas först en diskussion kring vald metod för studien, sedan en 

resultatdiskussion där studiens resultat och analys diskuteras med kopplingar till 

litteraturen. Därefter följer en sammanfattande slutreflektion. Slutligen presenteras 

specialpedagogiska implikationer. 

 

8.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare uppfattar innebörden av extra 

anpassningar i förskolan. Därav var det självklart att informanterna skulle vara 

verksamma förskollärare. För insamlandet av empiri till studien valdes en kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer. Metoden ansågs vara lämplig, eftersom det 

genom intervjufrågorna skapades möjligheter att få fram den information som söktes. 

Det fanns större möjlighet att, som intervjuare, vara mer flexibel under intervjuerna och 

att ställa följdfrågor. Genom individuella intervjuer fanns en chans att se varje 

informants personliga uppfattning i svaren (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Först skickades ett missivbrev ut till kommunens förskolechefer med en förfrågan om 

hjälp att finna informanter. Tyvärr blev inte responsen på brevet som väntat. Det var 

svårt att få tag på förskollärare som ville medverka i en intervju. Orsaken till det är 

oklar. En möjlig förklaring gavs av en informant; att förfrågningar om medverkan i 

olika studier är ganska stor. Kommunen är liten och det leder förmodligen till att antalet 

personer som vill medverka blir lägre. En slutsats är att ständiga förfrågningar om 

medverkan i olika studier kanske blir tröttsamt och inte prioriteras så högt. Informanter 

fick sökas på annat sätt. Olika förskolor besöktes och förskollärarna blev tillfrågade 

direkt. Den personliga direktkontakten, istället för mejl, hade bättre effekt. De som 

redan blivit intervjuade gav också tips på möjliga informanter. 

Till slut hade fem intervjuer med förskollärare som arbetade på olika förskolor 

genomförts. Antalet ansågs vara tillräckligt, sett till svaren som inkommit på frågorna. 
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Det visade sig dock att samtliga informanter hade många år i yrket och ingick i den 

kategori lärare som är bekväma med att ge sina synpunkter och vana vid att bli 

intervjuade. Det hade varit intressant om en intervju med till exempel nyexaminerade 

förskollärare med kortare erfarenhet eller någon som inte brukar ställa upp på intervju 

också hade genomförts. Hade det gett annorlunda svar och andra funderingar? 

Informanterna utgjorde en relativt homogen grupp som gav liknande svar. Om istället 

urvalet hade varit att använda fokusgrupper, där informationen hämtas i grupp, hade 

spridningen på informanterna förmodligen blivit större. Arhne och Svensson (2017) 

beskriver att fokusgrupper bygger på att informanterna möts och diskuterar olika 

uppfattningar. Det bidrar till en djupare förståelse och synliggöra hur individer tänker 

kring specifika ämnen. Det kanske hade blivit lättare att få tag på förskollärare som ville 

medverka i studien om fokusgrupper tillämpats. Men upplevelsen är att det hade varit 

svårare att få fram den individuella förskollärarens uppfattning vid transkribering, om 

flera personer varit samlade vid intervjutillfällena. Informanterna kunde också ha 

påverkats av varandra i sina svar eller fått olika mycket talutrymme. Därav valet av 

individuella intervjuer. Genomförandet av intervjuerna upplevdes positivt. 

Informanterna verkade avslappnade och svarade öppenhjärtigt och utförligt på frågorna. 

8.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka i vilken mån, och på vilket sätt, extra anpassningar 

genomförs i förskolan samt hur arbetet sammankopplas med det vardagliga 

specialpedagogiska arbetet där. Utgångspunkten var skolinspektionens granskningar av 

skolans och förskolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Det 

konstaterades att det, inom förskolan, finns kvalitativa skillnader i det 

specialpedagogiska arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, vilket medför att barnens 

möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen i förskolan inte blir likvärdig 

(Skolinspektionen 2017). Vad finns det för orsaker till dessa kvalitativa skillnader? Har 

förskollärarnas uppfattning kring arbetet med extra anpassningar, någon betydelse för 

hur det specialpedagogiska arbetet med barn i behov av särskilt stöd ser ut och utförs? 

  

Studiens resultat visar att anpassningar på förskolorna görs i allra högsta grad. 

Begreppet extra anpassningar är dock ett uttryck som inte används på samma sätt som i 

skolan. Enligt studien kan tolkas att anpassningar är något som anses ingå i det 

vardagliga arbetet och inget som det funderas kring som begrepp. Ett barn bedöms vara 

i behov av särskilt stöd när insatserna kräver något utöver vad som är möjligt i den 

vardagliga verksamheten, samt extern hjälp av annan expertis. Sandberg (2014) talar om 

att det sällan uppstår problem när ett barn med särskilda behov kommer till förskolan. 

Förskolan har en större förmåga att anpassa den fysiska miljön runt barnet och se till så 

att den möjliggör att barnet kan vara delaktig i förskolans verksamhet. En reflektion 

över det, blir att fråga sig om det häri ligger en förklaring till att begreppet extra 

anpassningar inte används i förskolan på samma sätt som i skolan. Finns det ett annat 

traditionellt tänkande kring anpassning av miljön i förskolan? Hur har det i så fall 

uppkommit? En förklaring kan vara att förskolan traditionellt sett skattar lekens 

betydelse högt. Förskolan beskrivs som en demokratisk och social arena där barnen lär 

sig leka och samarbeta med andra barn (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 

2009). Tolkningen blir att förskollärarna anser det vara av stor vikt att barnens 

lekmiljöer ger möjligheter till socialt samspel och en inkluderande gemenskap. Den ska 

även väcka barnens intresse och nyfikenhet inför nytt lärande. Därav finns det oftast en 

ambition att anpassa och utforma förskolemiljön så att den blir utvecklande och 

tillgänglig för alla.  
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Förskollärarna anser att extra anpassningar har en betydande roll för hur arbetet på 

avdelningarna planeras och utförs, både vad gäller det rutinmässiga, vardagligt arbetet 

och det specialpedagogiska arbete som planeras och utformas för de barn som är i behov 

av anpassningar eller särskilt stöd. Extra anpassningar har betydelse för det 

specialpedagogiska arbetet på förskolan på så sätt att det hjälper till öka känslan av 

inkludering för varje barn Det går att utläsa i resultatet att begreppet inkludering har en 

viktig och framträdande roll i förskolans verksamhet. Qvortrup och Qvortrup (2018) 

påvisar att den psykologiska dimensionen i inkluderingsfrågan är av stor betydelse. Det 

krävs att barnet känner sig inkluderat i olika sammanhang – inte enbart vara inkluderat 

fysiskt och socialt. En fundering kring det blir hur lärarna på förskolan kan arbeta för att 

nå optimal inkludering för alla barn i den bemärkelsen? Hur upptäcker förskollärarna de 

barn som känner sig utanför och ensamma, men som till synes verkar vara inkluderade i 

gruppen? Har yngre barn alltid förmågan att uttrycka känslan av ensamhet i en 

inkluderande gruppverksamhet? Hur kan förskollärarna arbeta för att nå optimal 

inkludering för alla barn i den bemärkelsen? Nilholm och Göransson (2014) påtalar 

vikten av att låta alla barns röster höras i utforskandet av inkluderande skolor. Men, 

fungerar detta i praktiken på förskolorna? Hur görs det med de allra yngsta barnen som 

inte utvecklat sitt språk ännu till exempel? Studiens resultat visar att en viktig grund till 

att kunna stötta och hjälpa barn i behov av stöd, ligger i ett nära och 

förtroendeingivande relationsarbete med varje barn. Det anses vara en nödvändighet för 

att kunna förstå barnets behov och ha möjlighet att anpassa verksamheten på ett bra sätt. 

Även i förskolans teoretiska grund finns ett synsätt som präglas av att det finns en 

samspelssyn av relationen mellan barnet och dess omgivning som är tydligt uttalad 

(Nordin-Hultman, 2004). Därav kan slutsatsen dras att det relationella perspektivet 

utgör en viktig grund i ambitionen att möjliggöra en inkluderande förskola för alla. 

Varje individ ska ses och bemötas, samtidigt som gruppen står i centrum. Individen 

bemöts med ett inkluderande tankesätt där den ska ingå i en gemensam 

gruppsamhörighet. Helheten är gruppen, där det är verksamheten som ska anpassas och 

förändras efter de strävansmål som finns angivna i läroplanen. En reflektion kring det är 

om lärarna ibland riskerar att gå vilse i strävan efter delaktighet och samhörighet för alla 

barn och minskar på ett nödvändigt individuellt anpassat särskilda stöd? Renblad och 

Brodin (2012) ställer frågan hur de barn som är i behov av särskilt stöd verkligen ska 

kunna få den hjälp och stöttning som de har rätt till, om de inte får bedömas 

individuellt? Den här studien visar att barn ändå bedöms individuell, mer eller mindre 

medvetet. Det verkar ofrånkomligt och oftast nödvändigt. Frågan blir väl i så fall 

huruvida förskollärarna anser att det är omgivningen eller barnet som ska ändras på när 

problem uppstår. Utifrån informanternas beskrivningar kan ändå slutsatsen dras att det 

relationella perspektivet hålls högre än det kategoriska perspektivet när det gäller 

utformandet av extra anpassningar. 

 

Studien visar att förskollärarnas pedagogiska förhållningssätt ofta präglas av 

organisations- och systemperspektivet. Ahlberg (2014) beskriver perspektivet där fokus 

ligger på hur handlingar och situationer kan orsaka problem eller svårigheter. Det är av 

stor vikt att lärarna reflekterar över sitt sätt att undervisa och de bör ha ett kritiskt 

tänkande när de ser på problem som kan uppstå. Kopplat till förskolans arbete med extra 

anpassningar är den synpunkten av stor vikt. Förskollärarnas syn på vad som utmärker 

en kvalitativ lärmiljö, där varje enskilt barn får chans att ingå i en tillgänglig, 

inkluderande miljö oavsett deras olika förutsättningar, är en intressant aspekt i deras syn 

på arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Ahlberg (2013) påvisar hur behovet 

av särskilt stöd ökar när organisationen inte fungerar. Tolkningen blir att det är av stor 



  
 

29 

vikt att förskollärarna är medvetna om hur de ser på de olika problem som kan uppstå 

kring ett barn och hur de kopplar det till den miljö som barnet vistas i, eftersom det har 

stor betydelse för verksamhetens kvalitet.  

 

För att förskollärarna ska bli medvetna om hur de extra anpassningarna påverkar 

verksamheten, är det nödvändigt att de regelbundet planerar, dokumenterar och 

utvärderar även de extra anpassningar som görs i verksamheten. När det förekommer 

tydliga rutiner för hur den dokumentationen ska utföras leder det ofta till ökade 

möjliheter att höja kvaliteten på verksamheten. Oftast finns tydliga rutiner för hur det 

särskilda stödet ska dokumenteras, men detsamma gäller inte för extra anpassning anser 

informanterna. Brister i dokumentation och utvärdering av de extra anpassningar som 

görs, kan vara en förklaring till varför stora kvalitativa skillnader förekommer i det 

specialpedagogiska arbetet kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 

 

8.3 Sammanfattande slutreflektion  

Förskollärarnas uppfattning av innebörden av extra anpassningar i förskolan handlar 

framför allt om hur lokaler och metoder är utformade och hur förskollärarna organiserar 

sitt arbete. De extra anpassningar som görs grundar sig på hur förskollärarna uppfattar 

att omgivningen påverkar gruppen eller ett enskilt barn. Miljöns uformning, hur den 

anpassas och vad den inbjuder till har en avgörande betydelse för hur barnen uppfattar 

den. Lekmiljön bör bjuda in till möten, locka till utvecklande lek men samtidigt vara 

tydlig i vad rummen är tänkta att användas till. Om det finns en otydlighet i lekmiljöns 

syfte uppstår det lättare konflikter av olika slag och barnen störs mer i sin vardagsrytm.  

 

Extra anpassningar har stor betydelse för det specialpedagogiska arbetet i förskolan. I 

förskolan förekommer sällan särskiljningar av barn i behov av särskilt stöd, därför går 

åtgärder i form av extra anpassningar och särskilt stöd ofta in i varandra. Extra 

anpassningar i förskolan innebär till största del att möjliggöra varje barns känsla av 

samhörighet och inkludering med gruppen. ”En förskola för alla” syftar på att 

verksamheten ska vara tillgänglig för alla barn oavsett svårigheter eller eventuella 

funktionsnedsättningar. Kärnan i inkluderingstanken är dock barnets egna känsla av att 

vara inkluderad. Slutsatsen blir att om anpassningar av miljön står för inkludering 

fyskiskt och socialt, står relationsskapandet och förskollärarens förmåga att se och förstå 

barnets unika behov för det som möjliggör känslan av inkludering. 

 

Det pedagogiska förhållningssätt, som av informanterna anses vara en förutsättning för 

hög kvalitet på verksamheten, handlar mycket om lärarnas inställning och hur väl de 

skapar bra relationer med varje barn. Relationsarbetet är viktigt och anses vara en 

förutsättning för att förskollärarna ska kunna förstå varje enskilt barns behov och hitta 

sätt att anpassa omgivningen för dem på ett bra sätt. Arbetslagets samarbetsförmåga och 

det kollektiva lärandet, i form av utbyte av erfarenheter, har också stor betydelse för hur 

väl verksamheten fungerar. Väl utformade extra anpassningar, med en tydlig 

grundstruktur, skapar större förutsättningar för förskollärarna att utföra ett bra arbete. 

När både barn och vuxna vet vad som förväntas av dem leder det till lugn och trygghet. 

Riskerna för misslyckanden med konflikter och frustration som följd minskar.  

 

En väl fungerande verksamhet ger större möjligheter att anpassa omgivningen för de 

barn som är i behov av särskilt stöd. Bra rutiner för hur planering, dokumentation och 

utvärdering utformas har betydelse för vilken effekt extra anpassningar får för 

verksamhetens kvalitet. Det påverkar och underlättar också insättandet av särskilt stöd i 

och med att mycket redan är gjort i form av åtgärder när extern hjälp kopplas in. Hög 
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kvalitet på verksamheten medför oftast högre kvalitet på arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Därmed blir barnens möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen i 

förskolan mer likvärdig. 

 

8.4 Specialpedagogiska implikationer 
Insikten om extra anpassningars betydelse för det specialpedagogiska arbetet och för 

barn i behov av särskilt stöd, kan ge förutsättningar för snabbare hjälp till de barn som 

behöver det. Ofta kan det ta tid att få extern hjälp, t ex. från specialpedagog eller  

barnhabilitering, men genom ett rutinmässigt och välplanerat arbete med extra 

anpassningar underlättas vardagsarbetet och mycket är redan gjort när extern hjälp sätts 

in.Tidiga anpassningar och åtgärder på förskolan som dokumenteras och utvärderas kan 

göra stor skillnad för barnet. Inlärningssvårigheter och social utanförskap kan 

förebyggas och därmed ge större förutsättningar för barnet att känna sig delaktig och 

inkluderad.
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev  

 

 

Hej. 

Jag heter Pernilla Lindvall och jag studerar på Specialpedagogprogrammet, 90hp på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Det är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå. 

Just nu arbetar jag med mitt självständiga examensarbete som handlar om ”extra 

anpassningar i förskolan”. Det talats mycket om både extra anpassningar och särskilt 

stöd i skolans värld, men i förskolan verkar just begreppet extra anpassningar inte vara 

lika uttalat. Därför vill jag undersöka vad som egentligen motsvarar extra anpassningar i 

förskolan och hur begreppet används och upplevs där. Jag vill undersöka vilken 

betydelse extra anpassningar har för det specialpedagogiska arbetet i förskolan, sett ur 

ett inkluderingsperspektiv. Därav undrar jag om det finns möjlighet för mig att få 

komma ut och samla in empiri på någon eller några av förskolorna inom ditt område. 

Jag fördjupar mig genom vetenskaplig litteratur och tidigare forskning inom olika 

områden som har kopplingar till ämnet, men vill också intervjua verksamma 

förskollärare på några olika förskolor i kommunen för att få deras syn på extra 

anpassningar i förskolan. Intervjuerna kommer att ta ca 30-45 minuter. Jag önskar spela 

in intervjuerna för att på så sätt ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna på svaren. 

Intervjun kommer att transkriberas för att i nästa steg analyseras med fokus på studiens 

syfte.  

 

Studien har sin utgångspunkt i vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär 

att all medverkan är frivillig och de som medverkar kan när som helst under arbetes 

gång välja att avbryta sitt deltagande. Informanternas svar kommer att behandlas 

konfidentiellt och alla personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Det empiriska materialet kommer enbart att användas i mitt självständiga arbete, i 

skriftlig form och i muntlig redovisning vid min examination. 

Jag börjar med att skriva till dig, som förskolechef, i förhoppning om att du vill hjälpa 

mig att snarast komma i kontakt med förskollärare inom ditt verksamhetsområde som 

kan tänka sig att delta i en intervju till min studie. Ytterligare kontakt kommer då tas 

direkt med dem.  

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig för mer information. 

Tack för att du tog dig tid att läsa detta brev. 

 

Vänliga hälsningar 

Pernilla Lindvall,  

Mejladress: xxx 

Mobiltelefon: xxx 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga B Intervjufrågor 

 
Inledning 

Presentation av mig själv och information om studien. 

 

Frågor 

  

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 

 

• Vilken utbildning har du och hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

Extra anpassningar  

 

• Hur definierar du extra anpassningar? 

• Upplever du att extra anpassningar som begrepp är levande och används i förskolan? 

• Om du jämför med åtgärder inom särskilt stöd, vad är skillnaden tycker du? 

• Kan du ge exempel på de båda? 

 

Arbetet med barnen 

 

• Hur och när planerar du/ni för barnens extra anpassningar? 

• Hur identifieras barnets behov i samband med att extra anpassningar görs? 

• Vilka orsaker kan finnas i miljön som medför ett behov av extra anpassningar? 

• Varifrån får du, vid behov, hjälp och information kring utformandet av extra 

anpassningar? 

 

Betydelsen av extra anpassningar i förskolan 

 

• Vilken betydelse har det för det enskilda barnet att extra anpassningar genomförs? 

• Vilken betydelse kan de ha för gruppen? 

• Vilken betydelse/påverkan kan extra anpassningarna ha för lärarnas vardagliga arbete i    

förskolan?  

• På vilket sätt följs de extra anpassningarna upp och utvärderas? 

• Leder de ofta till förändringar? På vilket sätt i så fall? 

• Tror du att extra anpassningar påverkar arbetet med barn i behov av särskilt stöd?  

 


