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Abstrakt 

 

Jessica Persson 

Barn i svårigheter. 

En studie om förskolors arbete för att ge barn lika förutsättningar för 

kunskapsinhämtande           

Children in difficulty. 

A study about reception, inclusion and recources at pre-school. 

                              

                                                                                                 Antal sidor: 40 

Syftet med studien är att ta reda på hur förskolorna arbetar för att ge alla barn lika 

förutsättningar till kunskapsinhämtande. För att komma fram till hur pedagogerna arbetar 

med detta så lämnades en enkät ut där de fick besvara frågor utifrån hur de bemötte, 

inkluderade och vad de hade för resurser att tillgå i verksamheten. I resultatet framkom 

det att förskolorna arbetar på ett likartat sätt. Pedagogerna arbetar för att varje enskilt barn 

ska få de förutsättningar som behövs för att få den kunskapsinhämtning som krävs för att 

utvecklas. Barnen måste också få känna sig accepterade utifrån sina behov och 

förutsättningar. Det framkom också i enkätsvaren att barnen är delaktiga i verksamheten 

och att samtal och reflektioner ständigt sker mellan vuxna och barn för att kunna utveckla 

den pedagogiska verksamheten. En viktig del är också att få föräldrarna att känna sig 

delaktiga men även att använda dem som en resurs tillsammans med förskolekonsulent, 

psykolog, distriktssköterska, talpedagog och läkare. Bland pedagogerna är det delade 

meningar om att sätta in resurser och på vilken grad av funktionshinder som styr om stöd 

ska finnas. Pedagogerna diskuterade även om vad en svårighet är och att alla barn kan 

behöva någon sorts resurs. Pedagogerna var här överens att det är deras vilja som styr hur 

det blir för barnen. 

Nyckelord: Förskola, svårigheter, bemötande, inkludering, resurser, kunskapsinhämtande 
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1. INLEDNING 

 

I läroplanen för förskolan står det tydligt att alla barn ska ha samma förutsättningar 

för att kunna utvecklas och för att få kunskapsinhämtning. Med  kunskapskraven 

som barnen idag ställs inför i läroplanen så krävs det mycket av både pedagoger och 

barn för att uppfylla målen. Pedagogerna ska hinna se varje barn och att ge dem de 

förutsättningar som gör att de utvecklar sina kunskaper. När barngrupperna blir 

större påverkas också villkoren för pedagogerna då målen i läroplanen ska uppfyllas.  

Personalens storlek och vilka olika resurser som förskolan har att använda sig av ger 

olika förutsättningar i det pedagogiska arbetet.  

Pedagogers bemötande blir ett verktyg i barnens vardag då de ska utvecklas, men 

beroende på pedagogers bakgrund och utbildning kan barnen bli olika bemötta. En 

positiv inställning för att kunna hitta rätt undervisningsform krävs av pedagoger som 

väljer förskolan som arbetsplats (Salamancadeklarationen 1996).  Det är viktigt när 

ett barn inkluderas i en förskoleverksamhet att pedagogerna har möjligheten att 

anpassa verksamheten efter barnens behov och förutsättningar så att deras utveckling 

inte hämmas och påverkar kunskapsinhämtningen vilket då även påpekas i Lpfö 98 

(rev 2010). 

I Läroplanen för förskolan 98 (rev 2010) påpekas det tydligt att pedagogen ska 

bemöta barnen efter behov och  utvecklings nivå. Pedagogernas rädsla för att inte 

veta hur de ska bemöta barn i svårigheter kan göra det svårt att ge alla lika villkor i 

kunskapsinhämtning.  I förskolan kan även finnas en rädsla med att låta föräldrar ta 

del i verksamheten och få insyn i det pedagogiska arbetet, det gör det svårare att 

utforma verksamhetens innehåll efter varje barns behov. För att barnen ska kunna 

utvecklas ska det finnas  stöd som är utformat efter varje enskilt barn (Lpfö 98 rev 

2010).  

I Allmänna råd (2009) påpekas det tydligt hur förskolan ska bedriva jämställdhet för 

alla barn. Förskolan ska ge varje barn möjlighet att utvecklas optimalt. Genom att ge 

förskolan resurser blir möjligheten större att kunna identifiera barn i svårigheter och 

då ge hjälp för att stimulera barnets utveckling (Salamancadeklarationen 1996). För 

att ett barn har ett funktionshinder är det inte självklart att det behöver 

specialpedagogiska insatser men beroende på var förskolan finns så har pedagoger 
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olika möjligheter som innebär att en del får resurser och andra får omfördela 

pedagogerna som de har i verksamheten (Persson 2007). 

Jag kommer i min studie undersöka hur förskolan bemöter barn med svårigheter men 

även hur de inkluderas i verksamheten och vilka resurser som de olika förskolorna 

har att tillgå. Förskolor har idag olika förutsättningar men har alla förskolor 

möjlighet att leva upp till styrdokumenten och att ge alla barn lika förutsättningar till 

kunskapsinhämtning.  
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2. SYFTE 

 

Syftet med detta examensarbete är att få kunskap om hur förskolorna gör för att alla 

barn ska få lika villkor för kunskapsinhämtande.  

 

Frågeställningar: 

 Hur bemöter förskolan barn i svårigheter? 

 Hur inkluderas barn med svårigheter i förskolans verksamhet? 

 Vilka resurser kan förskolan få men även ha möjlighet att använda som stöd? 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

 

Under detta kapitel kommer forskningen inom bemötande, inkludering och resurser 

att bearbetas. 

3.1  Bemötande 

3.1.1 Pedagogers bemötande 

I förskolans miljö kan pedagoger möta barn med många olika sorters behov som gör 

att det kan bli svårt att hitta ett bemötande som ger alla barn lika förutsättningar. 

Barn som är utåtagerande kan få svårt att hitta sin plats i gruppen vilket resulterar i 

att de bedöms som besvärliga av både barn och vuxna. Juul & Jensen (2003) tar i sin 

bok upp om hur barnen måste få känna sig delaktiga i verksamheten och hur det 

annars kan bli kaos.  

I förskolan ska språket vara grunden för att ge barnen den kunskap som de senare 

kan bygga vidare på och utveckla, här måste alla försöka arbeta för att lyssna  och ge 

barnen den återkoppling som behövs. Varje pedagog behöver också ”se” varje barn 

och det som finns under ytan för att kunna hitta det bemötande som det barnet 

behöver för stunden (Juul & Jensen 2003). Arbetsbelastningen kan idag vara ett 

hinder när pedagogen ska hinna med att se varje barn men genom att utvärdera 

verksamheten och att skriva konsekvensbeskrivningar av hur det ser ut i 

verksamheten kan det bidra till en ökad personalstyrka. Orlenius (2001) skriver 

däremot om hur disciplin kan vara något positivt och att det kan medföra god 

ordning och hjälpa till i den pedagogiska verksamheten. Om pedagoger använder sig 

av det kan tid frikopplas och pedagogerna hinner med mer planering.  

Gren (2007) tar upp att pedagoger många gånger legitimerar sitt sätt att uppträda 

genom att säga att ett barn är bara ett barn. Det är ett förhållningssätt som gör att 

pedagogen då inte ser till varje individ och vad barnet behöver. Som Orlenius (2001) 

påpekar så arbetar pedagogen långsiktigt och inte bara för nuet. Ett barn har mycket 

erfarenheter med sig in i förskolan och det måste betraktas som en tillgång då 

verksamheten ska utvecklas. Pedagogen möter även barn med olika kulturella och 

sociala uppväxtförhållande som de måste ta till vara på som en del i verksamheten 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2003). Folkman (1998) beskriver hur barn med 
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dålig självkänsla ofta är utåtagerande. Pedagoger kan genom ett positivt bemötande 

ge barnet möjlighet att växa i både sin självkänsla och i sitt självförtroende. Det 

krävs av pedagogen att arbeta för att se det kompetenta barnet och att våga pröva sig 

fram.. Jörgensen & Schreiner (2001) tar också upp att det är viktigt att vara 

konsekvent i sitt bemötande.. I ett arbetslag behöver pedagoger diskutera hur alla 

bemöter barnen för att få en gemensam syn som sedan hjälper barnen i deras vardag. 

 

3.1.2 Miljö och bemötande 

Nordin- Hultman (2003) beskriver hur barnen ska anpassa sig och att de inte har så 

stort inflytande över tid och rum. I läroplanen står det att pedagoger ska anpassa den 

fysiska miljön efter barnen och de olika behov som finns i barngruppen. Att låta 

barnen tala om hur de uppfattar sin förskola eller att observera framför allt de små 

barnen för att kunna märka om det är något som behöver en ändring, är en 

förutsättning för att föra arbetet framåt. Det handlar också om att som pedagog vara 

nyfiken och ha en iakttagelseförmåga (Jonstoij 2000). Barnen är även en del av den 

demokratiska process som finns på förskolan där pedagoger och barn tillsammans 

kan bestämma hur arbetet ska fungera och hur det kan utvecklas varje dag 

(Doverborg & Pramling 1995). Nordin-Hultman(2003) förklarar också att den 

pedagogiska verksamheten med rutiner kan ses som psykologisk kunskap om barnen 

och här får barnen anpassa sig. När barnet känner att det respekteras för sin åsikt så 

kan det också underlätta i mötet med pedagogen.  

Den pedagogiska miljön inne på förskolorna varierar mycket beroende på var 

förskolan ligger eller vilken inriktning den har men även hur pedagogerna arbetar 

och ser på lärande. I läroplanen står det tydligt att alla barn ska ha samma 

förutsättningar för lärande (Lpfö 98 rev 2010). Att utgå ifrån hur den pedagogiska 

miljön används och till hur det pedagogiska materialet placeras kan underlätta i 

mötet med barnen. Barnen ska lustfyllt kunna undersöka och bygga sin kunskap utan 

hinder. I mötena mellan barnen sker också mängder av utbyte av kunskaper som tar 

barnet framåt i utvecklingen.  

Den fysiska miljön kan också vara en negativ faktor för bemötande. Förskolor som 

inte är byggda för att möta barnen och deras olika behov är också vanligt 
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förekommande. Då kan det bli ett dilemma för resten av barngruppen som kan få 

svårt att utveckla sina kunskaper efter sina behov. Precis som Åberg & Lenz Taguchi 

(2005) beskriver är det enbart pedagogerna som inte förstår barnen om det inte 

fungerar i verksamheten. Orlenius & Bigsten (2006) tar också upp att pedagoger kan 

begränsa barnets fysiska och emotionella miljö då de kan stoppa leklusten genom att 

barnen inte får ta material och använda detta fritt. Nordin-Hultman (2003) beskriver 

hur de engelska förskolorna har pedagogiskt material som gör att barnens lust och 

möjlighet för att prova sig fram, gör att deras nyfikenhet växer. Barnen behöver få 

experimentera mer i de svenska förskolorna så att de får en bredare 

kunskapsinhämtning. Det ger också de barn som har svårigheter möjligheter att få 

pröva andra vägar till kunskap. 

 

3.2 Inkludering 

3.2.1 Inkludering på förskolan 

Det finns både fördelar och nackdelar med inkludering på förskolorna. Folkman & 

Svedin (2003) tar bl.a. upp att förskolan kan vara den första platsen för barnens 

erfarenheter av att få ett eget socialt liv. Däremot skriver Bozarslan (2001) om att det 

är på förskolan barnen får uppleva separationer från sina föräldrar. Pedagogerna 

måste stötta barnen i deras utveckling och ge dem de verktyg de behöver för att deras 

självkänsla och självförtroende ska växa. Den planering som finns måste inkludera 

alla barn och ge dom förutsättningar som behövs för de strävansmål som är satta. 

Genom att skapa en vi-känsla i barngruppen kan barnen känna gemenskap som gör 

att alla är likvärdiga (Bozarslan 2001). För att pedagogerna ska kunna inkludera 

barnen på lika villkor i gruppen måste de på ett tidigt stadium fått eller observerat 

vad barnet behöver, har inte detta upptäckts kan då barnet bli utstött. Lamer (1991) 

betonar  att barnet kan få stora problem att senare skapa kontakter om det inte får rätt 

hjälp direkt. Barnet måste också i ett deltagarperspektiv få kommunicera och 

använda sig av kroppsspråket för att känna sig som en i gruppen (Säljö 2000). 

Eriksson (2009) beskriver att barn som har insyn i vad som händer i verksamheten 

under dagen, blir mer delaktiga och känner sig förstådda. Den pedagogiska 
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verksamheten bygger på att pedagoger intresserar sig för barnens tankar och 

intressen. Det är svårt att få med sig barnet om pedagogen inte tar reda på vad barnet 

har för kunskap eller intresse med sig in i förskolan.  

3.3 Resurser 

3.3.1 Resurser i förskolan  

I förskolan kan resurserna se olika ut beroende på var förskolan ligger. 

Förskolekonsulent, kurator, psykolog och specialpedagog är de olika hjälpmedel som  

finns att använda men sedan spelar även miljö, personal och inre men även yttre 

förutsättningar roll på hur barnet kan utvecklas efter sina förutsättningar och behov. 

Camilo von Greif (2005) tar upp i sin rapport om hur kommunerna måste se över 

resursfördelningen och satsa en del i förskolan. För att få barnen att nå 

måluppfyllelsen behöver förskolan också få ta del av resurserna. Skolverket har 

dragit slutsatsen att det är prioritering för förskolan som kommunerna måste göra och 

att förse dem med ekonomiska resurser så att barnen kan få stöd i tid. 

I Sverige har alla barn rätt till en likvärdig utbildning oavsett var de bor. Om 

kommunerna väljer att inte fördela resurserna likt så får inte barnen samma 

möjligheter till kunskapsinhämtande. Forskningen som finns om barns deltagande i 

förskoleverksamhet visar tydligt att de som deltar har större möjlighet till 

studieprestationer än de barn som inte deltar i verksamheten (Von Greif 2005). Att få 

alla barn att delta i den dagliga verksamheten är då viktig för deras livslånga lärande. 

I förskolan är möjligheten för en resurs person mindre än i skolans verksamhet. Små 

barn har svårt att få diagnoser pga. av att de inte har utvecklat alla de motoriska och 

intellektuella färdigheterna som behövs för att kunna ge en diagnos. Haug (1998) 

beskriver att en diagnos kan märka ett barn och skapa andra svårigheter. I 

styrdokumenten står det tydligt vilka skyldigheter förskolan har och att det inte ska 

behövas en diagnos för att få det stöd som barnet behöver för att utvecklas. 

Bozarslan (2001) påpekar hur viktigt det är att förskolan har resurser att använda så 

att barnet inte behöver möta ytliga kontakter då pedagogerna inte räcker till. 

Resurser handlar inte enbart om mer personal utan även om hur avdelningar utformas 

och vad pedagoger har för möjlighet till stöd med möbler eller material. Att göra den 

fysiska miljön överskådlig och lustfylld som Åberg & Lenz Taguchi skriver (2005) 
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gör att pedagogerna kan ha mer översyn vad som händer i leken. Genom att ha en 

föränderlig miljö så är det lättare att hitta en utformning som fungerar för alla barn. 

Det är även viktigt att låta barnen delta i diskussionerna om hur miljön ska se ut på 

förskolan, genom att låta barnen bli en del i verksamheten utvecklas då ett  

demokratiskt förhållningssätt. 
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4. TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

Här kommer de teoretiska perspektiven som är utvalda som utgångspunkt för arbetet 

att beskrivas.  

 

4.1 Det kognitiva perspektivet 

Hur vi utvecklas beror på hur vi upplever världen runt oss. Alla individer är beroende 

av interaktionen med andra för att kunna utvecklas. Det förespråkade Lev S 

Vygotskij (1896-1934) han menade att alla individer ingår i ett socialt och kulturellt 

sammanhang. Barnen behöver möta andra människor och använda språket som ett 

redskap. Bemötande från andra bygger en grund då barnet ska utvecklas och lära sig 

använda sitt språk som ett verktyg i  lärandet. Språket ger en förutsättning för att 

kunna delta i ett socialt sammanhang (Hwang & Nilsson 2003). Om barnen kan 

inkluderas i en grupp ger det inte enbart ett socialt utvecklande utan också att barnen 

blir medvetna om hur de kan förbättra sitt tänkande och att lösa problem. Vygotskij 

beskriver att en utveckling sker både inifrån och utifrån (Hwang & Nilsson 2003). 

Barnen behöver få uppleva situationer och sedan ha en möjlighet att bearbeta dom 

för att kunna utveckla sin kunskap. Pedagoger är ett viktigt redskap i de möten där 

barnen kan behöva hjälp med interaktionen och att hitta lösningar. 

Hwang & Nilsson (2003) beskriver hur både föräldrars och pedagogers 

förhållningssätt är viktigt för hur barnen tar till sig sitt lärande. I en förskola behövs 

pedagoger som kan stötta barnen så att de kan tillägna sig den kunskapen de behöver 

för att kunna fungera i samhället. Finns det inte pedagoger som direkt kan fånga upp 

barn som behöver det, kan det medföra störningar i deras kunskapsinhämtande. När 

barnen har möjlighet att möta vuxna men även andra barn i samspel så får dem också 

direkt återkoppling. Barnet måste få känna att det klarar någonting tillsammans med 

andra (Hwang & Nilsson 2003). Därför behöver förskolan se till att det finns 

tillräckligt med resurser för att fånga upp dem barn som behöver stöd för att de ska 

utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende. Pedagogen behöver också väcka 

barnens intresse och ställa frågor som ger möjlighet till kunskapsutveckling. 

Vygotskij (2010) beskriver hur viktig leken är. Den hjälper barnet att utveckla sin 
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världsuppfattning och det behöver många barn som har svårare att ta till sig kunskap. 

Genom leken får de pröva sig fram i olika roller och se vad det skapar för olika 

känslor och förståelse för andra människor. 

 

4.2 Det utvecklingsekologiska perspektivet 

Det utvecklingsekologiska perspektivet utgår ifrån att miljön har inflytande på alla 

individers utveckling. Här utvecklade också Urie Bronfenbrenner (1917) olika nivåer 

på att förstå hur samhället och individen har kopplingar till varandra. Världen växer 

runt barnen när de blir äldre och då kommer de i kontakt med fler människor .  De 

fyra olika systemen mikro- räknas som barnets närmiljö, meso- är hur allt påverkar 

ett barn och det inkluderar både familj och skola, kamrater osv., exo- är miljön som 

påverkar barnen men som de själva inte deltar i t.ex. barnomsorgspolitiken och 

makro- handlar om samhället vi lever i. Han betonar att alla kontakter barnen får 

genom sin uppväxt gör att deras relationer och roller utökas. Hur allt fungerar för 

barnen styrs av hur de olika systemen fungerar ihop (Hwang & Nilsson 2003). 

Miljön i förskolan spelar en stor roll i barnens utvecklande. Här möter de olika vuxna 

med skilda värderingar och erfarenheter. Barnen ser hur relationen med familjen 

etableras med förskolan och hur föräldrar på olika sätt engagerar sig i deras 

förskoleverksamhet. Precis som Hwang & Nilsson (2003) skriver så gynnar det 

barnets utveckling om föräldrar deltar i verksamheten istället för att ha tilltro till  att 

barnet får den pedagogiska verksamhet de har rätt till. Att ha med föräldrarna i 

verksamheten ger barnen den förutsättning som krävs då de ska kunna nå alla mål. 

Barn som dessutom har svårare att fungera i grupp eller att ta in kunskap gynnas då 

av att föräldrarna är en del av deras vardag i form av stöd för pedagogerna. 

Hwang & Nilsson (2003) har med tiden som en faktor, att allt i samhället ändras och 

barnen får anpassas till det som gäller precis idag. I förskolan finns kulturell 

mångfald och barnen har olika erfarenheter med sig, vilket gör att pedagoger måste 

få alla att fungera ihop. Det kan göra att ett enskilt barn kan vara svårt att urskilja i 

dagens grupper även om pedagogerna försöker hinna med. Att inkludera alla i 

förskolan idag ger barnen en möjlighet till att se att alla är olika. Personalsituationen 

som Hwang & Nisson nämner är en brist idag när förskolan behöver extra resurser 
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för att nå målen. Alla barn ska ha samma rätt till utbildning och det är svårt om det 

saknas personal.  

Valet att utgå ifrån dessa perspektiv bygger på en grund att alla individer knyts 

samman av olika faktorer. Vi behöver alla som individer interaktion för att kunna gå 

vidare i utvecklingen.  
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5. METOD 

 

I detta kapitel redogörs det för vald metod och hur undersökningen genomfördes. 

 

5.1 Val av metod 

Då examensarbetet skulle skrivas under sommaren var enkätfrågor ett bättre 

alternativ än att göra intervjuer då alla förskolor har mindre personal och har svårt att 

undvara en pedagog till en intervju. En fördel med frågorna var att pedagogerna 

kunde fundera över sina svar en längre tid. Genom att välja enkätfrågor kunde fler 

förskolor också delta.  

Undersökning gjordes med enkät (se bilaga 1). Frågorna rörde sig runt bemötande, 

inkludering och resurser i förskolan. Innan frågorna delades ut så fick en 

förskolelärare svara på vad hon ansåg om frågorna. Enkäten utformades så att 

frågorna delades in i bemötande, inkluderande och resurser. På 

undersökningsformuläret fanns en förklaring på vad arbetet handlade om. 

Utifrån svaren kommer jag att se hur informanterna arbetar med att ge alla barn lika 

förutsättningar genom bemötande, inkludering och resurser.  

Hermeneutik betyder tolkningslära och Patel & Davidsson (2003) beskriver ett 

hermeneutiskt förhållningssätt där forskaren ser till helheten i det som ska studeras 

vilket kommer att göras utifrån de frågor som ställts till informanterna. Bemötande, 

inkludering och resurser är tre begrepp i förskolan som hänger ihop för att barn ska 

kunna få den kunskap som de har rätt till. Genom hermeneutiken kan människor 

förstås i det skrivna språket. Människor får här tolka avsikter och intentioner för att 

kunna förstå innebörden av orden. Forskarens förförståelse är en tillgång då texten 

ska tolkas och förstås. När hermeneutiken används så växer helheten och blir till ny 

förståelse (Patel & Davidsson 2003). Konsekvenserna av att använda sig av ett 

hermeneutiskt förhållningssätt är att forskaren kan få andra svar på sin tolkning i 

förhållande till vad informanten menar. Har inte forskaren förförståelse till ämnet 

kan forskaren också få svårt att förstå svaren.  
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5.2 Undersökningsgrupp 

Undersökning gjordes i förskolan och i undersökningsgruppen ingick 16 pedagoger 

från 5 olika förskolor, där fyra förskolor har barn 1-4 år och en förskola har enbart 5- 

åringar. Urvalet blev slumpmässigt då enkäterna lämnades ut på varje avdelning och 

där sedan informanterna fick välja att svara på frågorna. Förskolorna valdes ut efter 

vilka som fortfarande skulle vara öppna under sommaren och alla förskolorna ligger i 

ett mindre samhälle. I enkäten beskrevs det tydligt att det var frivilligt att delta och 

informanterna behövde inte sätta ut sin profession, det gjordes för att det inte skulle 

kunna gå att identifiera vem som svarat, då det på vissa avdelningar enbart fanns en 

förskollärare.  

 

5.3 Forskningsetiska principer 

Examensarbetet tar hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven och dem är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. På 

enkätundersökningen tydliggjordes det att varje deltagare och förskola kommer att 

avidentifieras (bilaga 1). Jag talade muntligt om att ingen kommer att namnges eller 

att någon annan kommer att få ta del av svaren som informanterna gav. Det 

tydliggjordes att det var frivilligt att delta i undersökningen. Frågorna skulle inte 

undertecknas vilket gjorde att det inte kunde medföra att någon specifik individ eller 

profession utpekades. Informanterna fick också bestämma om de ville svara på alla 

frågor eller hoppa över dem som de kände att de inte ville besvara. På enkäten skrevs  

kontaktuppgift till mig för frågor. 

 

5.4 Genomförande 

Enkätundersökningen utformades med utgångspunkt i de frågeställningar som 

presenterats. Enkäten delades in med frågor om bemötande, inkludering och resurser. 

Tillvägagångssättet blev att enkäterna delades ut på de förskolor som skulle vara med 

i enkätundersökningen. Här togs det upp med de informanter som fanns tillgängliga  

om vad undersökningen rörde sig om. Informanterna fick veta att det var frivilligt att 

svara på frågorna. En överenskommelse gjordes också med informanterna om en 

tidsbegränsning och att enkätsvaren skulle hämtas på förskolorna. På enkäterna 
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skrevs min mail så att de kunde kontakta mig vid frågor. Pga. tidpunkten och lite 

personal på förskolorna så var det ett fåtal svar som kom in. Av 31 utlämnade 

enkäter så kom 16 svar in. 

 

5.5 Bearbetning 

Efter att svaren kommit in, bearbetades de och sedan jämfördes med varandra. Det 

fanns liknande svar på vissa frågor medan  en del kunde vara avvikande. Nästa steg 

var att tolka hur de olika pedagogerna menade med de olika svaren och föra ihop det 

under de olika begreppen. Det är som Patel och Davidsson (2003) påpekar att 

förförståelsen som finns ligger till grund för tolkningen. 

 

5.6 Trovärdighet och giltighet 

Studien riktades enbart till ett begränsat antal förskolor inom samma samhälle vilket 

då kan ge ett annat resultat än om det hade riktats mot ett större antal förskolor och 

en större stad. Hur informanterna svarade på frågorna kan göra skillnad, en del kan 

ha valt att göra frågorna ihop medan andra valde att svara själva. 

Arbetslivserfarenhet kan göra att svaren kan variera efter hur pedagogerna ser på 

verksamheten i helhet. Examensarbetet riktar sig mot att se hur förskolorna arbetar 

och om enkätundersökningen hade gjorts på en annan plats, hade det kunnat få ett 

annat resultat.  

 

5.7 Metodkritik 

En enkätundersökning ger möjlighet till att jämföra svaren på samma frågor mot vid 

en intervju där följdfrågor kan vara olika beroende på svaret. Däremot kan det genom 

intervjuer ge mer konkreta svar och svaren kan bli mer ingående. Informanterna kan 

få möjlighet att utveckla sina svar genom de följdfrågor som forskaren kan ställa till 

varje fråga.  

När enkäter ska lämnas ut behöver forskaren vara tydlig och tala om vad frågorna 

ska användas till. Informanterna behöver få god tid på sig för att kunna svara på 
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frågorna för att forskaren ska kunna få in tillräckligt med svar. Får forskaren bortfall 

och få svar så behövs det precis som Johansson & Svedner (2010) påpekar en 

värdering av hur mycket och om det kan bli ett snedvridet resultat. Bortfallet i 

enkätundersökningen var 50 procent vilket kan göra att resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut om alla svar hade kommit in.  
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6. RESULTAT   

 

I detta kapitel redogörs det för de resultat som enkätundersökningen gav under 

rubrikerna bemötande, inkludering och resurser. 

 

6.1 Bemötande 

Informanterna är överens om att alla barn inte bemöts på samma sätt och att ”Alla 

barn är inte lika och jag måste lära känna vart och ett barn innan jag vet på vilket 

sätt vart barn behöver bli bemött”  det är något som varje pedagog behöver vara 

medveten om. Det är också viktigt att alltid bemöta barnen utifrån värdegrunden. 

Pedagogers utbildning och vilken sorts kompetensutveckling som pedagogerna har 

fått, kan göra skillnad i hur barnen bemöts anser informanterna. Barnen behöver 

alltid bemötas olikt utifrån deras behov och förutsättningar men också de olika 

situationer som de kan hamna i.  

Professionalitet handlar om att bemöta barn med öppna 

ögon och öppet sinne. 

Det förutsätter att arbetslaget har en gemensam barnsyn som grund tar informanterna 

upp i svaren men även pedagogers egna bakgrunder, värderingar och erfarenheter 

kan göra stor skillnad. Beroende på var någonstans man bor, om det är ett litet 

samhälle där alla känner alla eller i en större stad kan göra stor skillnad framkom det 

också i svaren.  

Informanternas utgångspunkt är att använda kommunikation som ett verktyg  och 

bemöta barnen utifrån deras utveckling.  Det är en utveckling som sker på alla 

förskolor. Ett bättre samspel blir viktigt här med både föräldrar och barn anser 

informanterna. En informant svarade ”Mitt uppdrag blir att hitta rätt plattform att 

arbeta ifrån” det är ett utgångsläge som gynnar både barn och vuxna. Barnen 

behöver känna att de vuxna förstår och är intresserade av vad de säger. Bemötande 

policyn, FN´s barnkonvention och läroplanen är tre dokument som tydligt talar om 

hur och på vilket sätt som pedagoger ska bemöta och arbeta i förskolan med både 

barn och föräldrar poängterade informanterna. Barnen märker av om pedagoger är 

intresserade av dem eller om de ”spelar” med. Konstellationen på barngruppen blir 
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betydande av hur barnen bemöts, om den är stökig eller orolig. Det beror på hur 

pedagogerna hinner med att se varje barn beskriver informanterna. Genom 

utvecklingssamtalen kan pedagoger få kunskap om hur föräldrar och barn upplever 

förskolans bemötande.  ”Men det hör också till vår profession att känna in läget och 

agera därifrån”, påpekade informanterna och ibland behöver pedagogerna läsa 

mellan raderna eller föräldrarnas kroppsspråk. Pedagoger måste också se varje barn 

som en enskild individ och att de lär känna varje barn för att kunna tillgodose det 

barnets behov. Att tro på barnet och se det kompetenta hos varje enskild individ tar 

informanterna upp och att som vuxen hejda sig och låta barnet få den tid det behöver 

är betydelsefullt för barnets utveckling. 

Miljön är väsentlig för hur bemötandet blir och informanterna anser att pedagogerna 

behöver diskutera igenom för att se om det finns en tanke bakom den pedagogiska 

miljön, som hjälper till att uppfylla styrdokumenten. Genom att det finns många barn 

på samma plats och lek som innebär hög volym, buller och springlek så innebär det 

att bemötandet kan påverkas. ”Här behövs också en mer barnanpassad miljö.” anser 

informanterna. Pedagogerna blir stressade, hög arbetsbelastning, otillräcklighet och 

många arbetsuppgifter som då påverkar att bemötandet blir sämre. När pedagogen 

inte sett situationen från början så kan det påverka svarade informanterna. 

Personalbrist kan också bli en negativ faktor för att kunna ge barnen den tid de 

behöver. 

Här behöver pedagogerna få positiv uppmuntran från rektor 

och arbetskamrater för att kunna föra arbetet framåt. 

 

För att bemötandet ska föras framåt så arbetas det med vid fortbildning, 

arbetsplatsträffar, veckomöten och arbetslagsmötena. Även böcker används som 

kompetensutvecklingsunderlag och diskuteras för att höja pedagogernas kunskap 

svarade informanterna. Det upplevs av informanterna att ”Vi har gått igenom 

bemötandepolicyn på apt men jag upplever att vi behöver arbeta mer både i 

personalgruppen och ihop med barnen”. Ett öppet arbetsklimat och att allt diskuteras 

inom arbetslaget är viktigt Dokumentationen är också ett viktigt underlag där 

bemötandet också uppmärksammas och där pedagoger genom reflektioner kan se om 

alla bemöts på lika villkor anser informanterna. 
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 Genom att reflektera över dokumentationen och analysera 

kan pedagoger få möjlighet till att göra likvärdigt vid 

bemötandet. 

 

Självkänslan hos barnen kan drabbas om pedagogerna inte bemöter dem på rätt sätt, 

det kan då bli som informanterna beskrev ”Konsekvenser av negativt bemötande av 

pedagoger hämmar utvecklingen, oönskad, nedslagen och slutar tro på sin egen 

förmåga” vilket leder till att kunskapsinhämtning minskar.  Föräldrarnas intryck av 

förskolan kan då påverkas och det är viktigt för barnen att förtroendet finns där. 

Pedagogerna måste våga ta upp och diskutera med föräldrarna vid missförstånd så att 

deras förtroende behålls menar informanterna. 

 

Har vi inte föräldrarnas förtroende blir det omöjligt att stötta barnet. 

 

Om föräldrarna inte blir korrekt bemötta så kan det sluta med att föräldrarna låter 

barnen byta förskola påpekade informanterna. Bemötande handlar även om möten 

mellan barnen, där behöver pedagogerna vara närvarande för att hjälpa till att föra 

dialoger när barnen själva inte kan lösa konflikter.  

Informanterna anser här att om alla lär sig att bemöta varje barn utifrån det enskilda 

behovet så blir det också lättare att utveckla barnets svagheter. Barn kan snabbt läsa 

av de vuxna som gör att de kan ta efter det bemötande som de hör och ser. 

Informanterna menar att ”Mycket av vårt yrke går ut på möten med människor” och 

det är grunden som vår verksamhet bygger på. Genom att pedagoger stressar vid 

matsituationer, grupptid, samtal, på- och avklädning får inte barnet det bemötande 

som behövs i en situation där en dialog krävs för att barnet ska utvecklas och det kan 

bero på att personalen har fått mer att göra och inte hinner med de arbetsuppgifter 

som de har menar informanterna. De barn som då behöver extra stöd får inte det i 

tillräcklig utsträckning. ”Hur vi bedömer och svarar barnet har stor betydelse för 

deras självkänsla”, här är det också viktigt att tänka sig för och inte upprepa samma 

barns namn vid flertal tillfällen högt när barnet behöver tillsägning menar 
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informanterna. Barnen behöver få inspireras till ett lustfyllt utforskande och om 

pedagogerna visar sig nyfikna väcks även barnets intresse och vilja till utforska. 

 

6.2 Inkludering 

I verksamheterna utgår informanterna efter vilka behov som barnen har när de 

inkluderar dom. Aktiviteterna ska stimulera och utmana barnen och det är viktigt att 

barnen känner sig accepterade utifrån sina förutsättningar. Här kommer läroplanen 

upp som ett styrdokument som används som ett underlag i inkluderingen. 

Barnen får efter sina behov och förutsättningar pröva sig fram och vara med. 

Informanterna anser att det är lättare med inkludering på de yngre barnen där det är 

naturligt att de är olika beroende på när de är födda . Men behöver förskolan 

konsultation när de ska inkluderas i barngruppen så används oftast 

förskolekonsulent, rektor, habilitering eller logoped som då deltar i elevvårdsmötena 

svarade informanterna. ”Konsultationen görs i hela gruppen så att alla får del av 

den och att ingen pekas ut” det kan då hjälpa flera barn. 

Genom att lära känna barnet och se vad det har för svårigheter kan pedagogen se hur 

de kan arbeta vidare för att hjälpa det att inkluderas beskrev informanterna. 

 

På vissa barn märks svårigheter tydligt medan andra får 

man vara mer uppmärksam och här gäller det att pedagogen 

är lyhörd. 

 

Barnet får stöttning och pedagogen får vara uppmärksam på vad som behövs i 

verksamheten för att underlätta, här får också barnet vara med i samtal och 

reflektioner för att utvärdera verksamheten beskrev informanterna. Det påpekas  att 

genom arbetslivserfarenheten får pedagoger kunskap om hur de kan bemöta barn 

med svårigheter. 

Inkludering kan påverkas av okunskap, resurser, ekonomi, personalbrist, stora 

barngrupper, arbetslagets sammansättning, tiden, yttre och inre miljöfaktorer, stress, 

föräldrars åsikter och barnens olika personligheter menar informanterna. Leken, 
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samspelet, material och rummen på förskolan beskrivs som något som även kan 

påverka inkluderingen. Barn med andra nationaliteter kan ha svårt att inkluderas i de 

barngrupper som finns idag, det beror bl.a. på. att resurser inte finns för att bemöta 

deras behov anser informanterna. 

 

Om alla är delaktiga i arbetet med barn med svårigheter kan 

det öka förståelsen och ge en samsyn vilket alla i 

arbetslaget vinner på. 

 

Inkludering har olika betydelse för olika pedagoger påpekade informanterna. Flera 

av pedagogerna angav i enkäten ”Att ges tid, får ta tid och behandlas som en i 

gruppen”. Barnets behov ska tillgodoses och utmanas i sitt lärande i sin takt men alla 

barn har också rätt till samma bemötande oavsett kön, samhällsklass och handikapp. 

Pedagoger måste se till att inget barn utesluts, att alla får vara med och att samspelet 

mellan pedagoger och barn i förskolan fungerar poängterades det i svaren. 

Inkludering är också att bli accepterad för den man är i gruppen. Barn och vuxna 

måste visa hänsyn och förståelse samt ge möjlighet till att samtala, det är en viktig bit 

anser informanterna. Att bli accepterad för den man är gäller inte bara för 

barngruppen utan ”Även från föräldrar till de andra barnen”. 

 

6.3 Resurser 

För att kunna ändra på något i förskolans verksamhet måste alla pedagoger vara 

öppna för förändringar påpekades det i svaren . Att ha ett öppet arbetsklimat och att 

våga diskutera är en förutsättning för att kunna utveckla den pedagogiska 

verksamheten anser informanterna. Pengar är något som styr över en förskola och 

som pedagogerna inte bestämmer över. Förskolan har  blivit en ekonomisk fråga och 

där inkluderas även personalen som det framkom i svaren. Att vara flexibel är ett 

måste för pedagogerna idag och att fördela de resurser som finns påpekades det även 

i svaren. Men det framkom också att stärka barnet så att det vågar vara med andra 

och att ibland göra mindre grupper är ett sätt för att ge barnen möjlighet till att få 

kunskapen som de behöver. ”Men alla barn behöver resurser” mer eller mindre 
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enligt informanterna och här kan även vuxna ha svårigheter med olika saker. 

Arbetslaget får diskutera igenom vad som är en svårighet i gruppen. Det påpekas 

även av informanterna att de olika förskolorna får se över de olika kompetenser de 

har då ett barn med behov ska börja, för att se om de kan tillgodose barnet. Mycket 

ligger under planering och organisering då det behövs ändras på den pedagogiska 

verksamheten framkom det i svaren.  

 

Att fördela resurser kan pedagoger enbart bli bättre på och 

att göra det efter de förutsättningar som finns. 

 

Beroende på var barnets behov ligger så menar informanterna att förskolorna har 

olika resurser att tillgå. Förskolorna har barnavårdscentralen med psykolog, 

distriktssköterska, talpedagog, läkare och föräldrar att få hjälp av. Vikariestopp är 

oftast ett dilemma för förskolorna då färre pedagoger drabbar barnen i slutändan och 

ekonomiska försämringar gör att det är svårt att räcka till för barnen framkom det i 

svaren. Medan barngrupperna växer och tiden då inte räcker till för alla barn som 

behöver extra stöd kan ombyggnader av förskolorna ge resurser för barn som 

behöver en annan pedagogisk verksamhet menar informanterna.  

 

Det får däremot inte sättas diagnoser lättvindligt bara för att 

barnet har svårigheter. 

 

Det råder delade meningar i svaren om att sätta in extra resurser. En del informanter 

anser att det behövs direkt medan andra anser att det beror på graden av 

funktionshinder. Om pedagoger har tillgång till att få ”Kompetensutveckling så vet 

man vilka verktyg som behöver sättas in” framkom det tydligt i svaren. 

Kompetensutveckling underlättar när det inte finns annan personal att tillgå 

poängterades det.  Det kan även bero på vilken verksamhet man har på förskolan 

beskrevs det i svaren men att fördela  resurser man redan har är också ett alternativ 

enligt informanterna. Det finns fler barn som inte har funktionshinder som  behöver 

extra stöd anser en del. Här kommer Lpfö 98 (rev 2010) in då det behövs extra 
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resurser för att uppnå målen och för att alla ska ha samma förutsättning tycker en del 

informanter. 

 

Men allt beror på oss själva och viljan att göra det bättre. 

 

6.4 Sammanfattning av resultatet 

Informanterna tycker att när barngrupperna växer så är det svårare att ge alla barn det 

de behöver. Bemötandet kan bero på många faktorer som personaltillgång, miljö osv. 

Ekonomin sätter hårda gränser och som inte ger mycket utrymme. Pedagogerna får 

ofta se till de resurser och förutsättningar som varje förskola har för att kunna 

erbjuda alla barn det som behövs. Att diskutera och reflektera för att kunna hitta ett 

arbetssätt som ger alla barnen möjlighet till kunskapsutveckling behöver göras i 

arbetslaget. Barnen behöver få utmaning som gör att de vidareutvecklas. 

Informanterna tog även upp att alla barn mer eller mindre behöver stöd, inte enbart 

barn med diagnos. Mindre grupper tog informanterna upp som alternativ. Att vara 

flexibel och använda de resurser som finns tillgängliga är nödvändigt för 

verksamheten. En ombyggnad av förskolan kan även hjälpa den pedagogiska 

verksamheten framåt och ge barnen de resurser som behövs för att utvecklas. 

Vikariestopp har ofta en negativ inverkan på förutsättningarna för att tillgodose 

barnens behov. Kompetensutvecklings möjligheter tycker pedagogerna är positivt då 

de får mer utbildning inom det området som behövs på förskolan och för att kunna 

ge alla barn lika förutsättningar.  
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7. ANALYS 

 

I följande kapitel kommer analysen att följa frågeställningarna och varje begrepp 

kommer att ligga under en egen rubrik som i resultatdelen för att läsaren lättare ska 

kunna följa med. Detta kommer att kopplas till teorierna och litteraturen. 

 

7.1 Bemötande på förskolan 

Informanterna var överens om i studien att barnen inte bemöts på samma sätt. Som 

Hwang och Nilsson (2003) beskriver utifrån ett kognitivt perspektiv att pedagogers 

förhållningssätt är viktigt för hur barnen tar till sig kunskaper. Genom att 

pedagogerna inte bemöter alla barn på samma sätt utan använder olika 

förhållningssätt utifrån barnets behov så bidrar det till att utveckla varje barns 

möjlighet till kunskapsinhämtning. Det betonar också Juul och Jensen (2003)  att 

pedagoger måste kunna se till varje barn och vad som ligger till grund för deras 

beteende. Informanterna kände också att de måste ha kännedom om varje barn för att 

kunna veta hur de ska bemöta dem. I styrdokumenten påpekas också att pedagoger 

måste se barnets nivå för att kunna ge den kunskapsinhämtning som de har rätt till. 

Informanterna beskriver precis som litteratur och teori tar upp hur de utifrån barnets 

nivå bemöter dem och de ger då barnen de förutsättningar som behövs för 

kunskapsinhämtande. 

Informanterna beskriver hur barnen måste bemötas utifrån deras behov och 

förutsättningar men även vilken situation de kan hamna i. I det kognitiva 

perspektivet tar Hwang & Nilsson (2003) upp att pedagoger måste finnas för att 

fånga upp barnen annars kan det medföra störningar i deras kunskapsinhämtande. 

Om barnet inte får de kunskaper som krävs för att gå vidare i utvecklingen så kan det 

få konsekvenser. Det krävs att det finns tillräckligt med pedagoger som kan ge 

barnen de förutsättningar som behövs för att de ska kunna ta till sig det lärande som 

förskolan har som målsättning.  Men som Hwang & Nilsson (2003) då även tar upp i 

det utvecklingsekologiska perspektivet så har pedagoger stora grupper idag vilket gör 

att det är svårt att se varje barn. Pedagogernas ska i förskolan ge varje barn den tid 

som behövs för att barnet ska kunna känna att det är betydelsefullt.  Enligt det 
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kognitiva perspektivet (Hwang & Nilsson 2003) får barnen möjligheterna till 

kunskapsinhämtande men det kan också göras svårt utifrån det 

utvecklingsekologiska perspektivet om det saknas personal och gruppen är stor så 

kan barnet inte fångas upp direkt. Orlenius (2001) påpekar även hur det kan vara 

något positivt då personalen måste disciplinera sig själva för att det skall bli en bra 

pedagogisk verksamhet. 

De olika gruppkonstellationerna kan också vara en orsak till hur barnen bemöts. Om 

grupperna är stökiga kan pedagogerna ha svårt att se varje barns behov och 

tillgodose det. Hwang och Nilsson (2003) beskriver i det kognitiva perspektivet hur 

viktigt det är för att barnet ska kunna utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende 

så behöver det finnas resurser i förskolan som gör att varje barn kan få det stöd som 

det behöver. Barnet behöver möjligheten till att interagera med en pedagog i sitt 

kunskapsinhämtande, där det kan ställa frågor eller diskutera för att utveckla sitt 

lärande. För att pedagogerna ska ha möjligheten att se varje barn behöver då 

förskolan ha resurser så att varje barn kan tillgodoses efter sitt behov. Däremot som 

Hwang & Nilsson (2003) beskriver i det utvecklingsekologiska perspektivet är det 

också positivt för barnen att se att alla inte är lika. Förskolan ger barnen en möjlighet 

att möta olika människor med olika förutsättningar. Det möjliggör att barnen 

utvecklar tolerans mot andra som har olika svårigheter och ser att alla kan bidra till 

samhället. 

Miljön tar också informanterna upp som betydelsefull för hur bemötandet blir. I det 

utvecklingsekologiska perspektivet kommer miljön upp som en viktig del och som 

spelar en stor roll för barnens utveckling (Hwang & Nilsson 2003). Både samhället 

och människan är sammankopplad i det utvecklingsekologiska perspektivet och det 

gör att barnet påverkas av allt som sker runt dom. I det ingår även pedagogers 

bemötande. Som informanterna påpekar så behöver miljön vara genomtänkt för att 

kunna ge barnen möjlighet till måluppfyllelse. Orlenius (2003) tar också upp att 

pedagoger inte arbetar bara för nuet utan även långsiktigt. De måste se hur deras 

verksamhet kommer att påverka barnets kunskaper i längden. Doverborg & Pramling 

(1995) beskriver hur det är en demokratisk process i förskolan där barn och 

pedagoger genom att föra dialoger kan bestämma tillsammans hur arbetet ska 

fungera och då också utveckla det tillsammans.  Informanterna tar upp att barnen kan 

sluta tro på sig själva och på deras egen förmåga. I det kognitiva perspektivet 



25 

 

(Hwang & Nilsson 2003) beskrivs hur barnen kan utveckla sitt tänkande om de ingår 

i socialt sammanhang. Barnen lyssnar på varandra som gör att de får nya kunskaper 

från flera håll som då bidrar till nya erfarenheter. Pedagoger behöver då vara 

vaksamma och se det kompetenta barnet. Barnens leklust kan stoppas då pedagoger 

begränsar deras miljö både fysiskt och emotionellt genom att barnen inte får använda 

materialet som finns på förskolan fritt (Orlenius & Bigsten 2006). För att barnen ska 

få en bredare kunskapsinhämtning behöver även barnen få experimentera mer i 

förskolan (Nordin-Hultman 2003). Pedagogerna måste här våga låta alla barn få 

pröva sig fram för att se vad de klarar. 

Föräldrar är också en stor del i verksamheten. Pedagogerna behöver deras stöttning 

för att barnen ska kunna få kunskapen de behöver. I ett kognitivt perspektiv är 

språket grundläggande i lärandet (Vygotskij 2006). Barnen ser hur pedagoger 

kommunicerar med föräldrar och bygger ett förtroende. Språket är grundläggande för 

att kunna kommunicera och få ny kunskap. De barn som inte har talspråk använder 

istället sitt kroppsspråk där de utvecklar sin kunskap. Samhället är också uppbyggt 

på kommunikation, människor måste kunna kommunicera för att överleva. I det 

utvecklingsekologiska perspektivet så får barnen möta pedagoger med skilda 

värderingar och erfarenheter och att förskolan etablerar en relation med familjen där 

föräldrarna sedan på olika sätt engagerar sig i förskolans verksamhet (Hwang & 

Nilsson 2003). Föräldrar är en viktig del i förskolan för att kunna bygga en 

verksamhet runt barnen och bemöta dem på rätt nivå. Juul & Jensen (2003) 

förespråkar också om hur viktigt språket är i lärandet. Pedagoger behöver använda 

sig av språket som en del i lärandet så att barnen får kunskaperna om hur viktigt det 

är att kunna kommunicera med andra.  

Informanterna anser också att om alla pedagoger lär sig att bemöta barnen utifrån det 

enskilda behovet så blir det lättare att utveckla varje barns svagheter. Pedagoger 

måste låta barnen uppleva olika situationer för att sedan kunna bygga vidare på sina 

kunskaper som det beskrivs i ett kognitivt perspektiv(Hwang & Nilsson 2003). I 

leken på förskolan så bearbetar barnen de olika upplevelser som de ser och hör. Det 

hjälper barnen att förstå sin omvärld. Att ge barnen tid för reflektion och att kunna 

föra dialoger är en förutsättning för lärande. Bristen på personal kan också bli 

negativt när barnen ska nå målen i ett utvecklings ekologiskt perspektiv (Hwang & 

Nilsson 2003). För att kunna möta barnen på deras nivå krävs det att pedagogerna är 
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nyfiken och har iakttagelseförmåga som Jonstoij (2000) beskriver. Johansson (2003) 

påpekar även i sin studie att barnens livsvärldar måste få vara en del i verksamheten 

och att pedagogen ska ta till vara på detta. 

 

7.2  Inkludering i förskolan verksamhet 

Informanterna påpekar att när barnen ska inkluderas i verksamheten styrs detta av 

deras behov. Barnen måste även känna sig accepterade utifrån sina förutsättningar. 

Hur individer utvecklas beror på hur de upplever sin värld runt sig och alla behöver 

interaktion för att kunna gå framåt i ett kognitivt perspektiv (Hwang & Nilsson 

2003). Pedagoger måste prata och reflektera tillsammans med barnen för att de ska få 

förståelse för hur världen fungerar runt dem. När de förstår hur olika saker fungerar 

så kan det ge nya kunskaper som sedan vidareutvecklas. När pedagoger ser till varje 

barn så kan de också få den utveckling de behöver för att gå framåt 

utvecklingsmässigt. Har förskolan anpassat verksamheten efter varje barns behov 

och förutsättningar så uppfylls även målet i Lpfö 98 (rev 2010). I 

utvecklingsekologiskt perspektiv så får alla barn en möjlighet till att se att alla inte är 

lika och har olika förutsättningar för lärande, om de möts redan i förskolan (Hwang 

& Nilsson 2003). I förskolan ska det arbetas med jämställdhet (Allmänna råd 2009) 

och detta främjas när alla barn oavsett funktionshinder möts. När barnen inkluderas 

måste pedagogerna skapa en gemenskap så att barnen känner sig likvärdiga 

(Bozarslan 2001). Förskolan är många gånger den första platsen för barnen där de får 

ett eget socialt liv (Folkman & Svedin 2003).  

När det gäller inkludering så anser informanterna att det är lättare att inkludera de 

yngre barnen då, det utvecklingsmässigt kan skilja mycket och barnen reagerar inte 

på om det är något avvikande. Förskolan kan annars få konsultation i samband med 

inkludering för att hitta rätt arbetssätt. I kognitivt perspektiv påpekar Hwang & 

Nilsson (2003) att inkludering utvecklar inte bara barnen socialt utan de får också en 

möjlighet att förbättra sitt tänkande och de lär sig lösa problem. Barnen får också 

mer kontakter desto äldre de blir som det skrivs om i utvecklingsekologiskt 

perspektiv (Hwang & Nilsson 2003). Barnens omvärld ökar när de växer och får mer 

perspektiv på hur allt fungerar runt dem. Förskolan lägger här grunden till att hjälpa 

barnen att fungera i samhället. Även i Salamancadeklarationen (1996) påpekas det att 
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desto tidigare ett barn i svårigheter identifieras, så kan barnet stimuleras för att kunna 

utvecklas. Det är viktigt att pedagogerna ger barnen de rätta verktygen för att kunna 

stötta dem i deras utveckling (Bozarslan 2001). Barnen kan få problem att skapa 

kontakter med andra om de inte får de rätta förutsättningarna direkt som Lamer även 

beskriver (1991). Förskolecheferna har alltid det yttersta ansvaret att ge varje barn de 

förutsättningar som finns för att de skall kunna nå målen. 

Informanterna tar också upp att barnet får vara en del i att utvärdera verksamheten 

och att det förs samtal och reflektioner för att se vad som behövs för att tillgodose 

barnets behov. Men hur mycket barnet inkluderas kan bero på inre och yttre 

förutsättningar. Pedagoger och föräldrars förhållningssätt är en viktig del i hur barnet 

tar till sig lärande beskriver Hwang & Nilsson (2003) i det kognitiva perspektivet. 

För att barnen ska kunna utveckla sin kunskap så behöver de ha hjälp av engagerade 

pedagoger och föräldrar som pratar, diskuterar och stöttar barnet. Om pedagogerna 

använder barnens tankar och idéer för att vidareutveckla deras verksamhet så väcks 

även deras intresse för att ta till sig kunskap. Det som kan vara svårt för förskolan 

och pedagogerna är att hinna ge varje barn tid om det saknas personal som 

utvecklingsekologiska perspektivet tar upp (Hwang & Nilsson 2003). Tiden som 

utvecklingsekologiska perspektivet tar upp innebär att barnen inte får den möjlighet 

till kunskapsinhämtning, om det inte finns tillräckligt med pedagoger på förskolan. 

Eriksson (2009) tar upp hur viktigt det är för barnet att känna sig delaktiga och att få 

insyn i den dagliga verksamheten men även att de känner sig förstådda av 

pedagogerna som då gör att de kan utveckla sitt lärande. Att kommunicera med 

barnen och låta dem beskriva och ta del av förskolans verksamhet är viktigt för att de 

ska kunna utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende. 

Inkludering kan betyda olika saker för olika pedagoger, att de ska ges tid och 

utmanas i sitt lärande i sin egen takt svarar informanterna. Det är också upp till varje 

pedagog att se till att barnen inte utesluts och att varje barn blir accepterad i gruppen. 

I ett utvecklingsekologiskt perspektiv så är samspelet viktigt och att kunna få 

återkoppling direkt (Hwang & Nilsson 2003). Personalsituationen är viktig när 

barnen behöver få feedback direkt och att alla får känna sig som en i gruppen. 

Pedagogerna behöver vara fler så att det ges tid till varje barn och för deras 

kunskapsinhämtande. I det utvecklingsekologiska perspektivet beskrivs det hur 

förskolan kan använda sig av föräldrar som stöd för vardagen (Hwang & Nilsson 
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2003). När barnen behöver inkluderas kan föräldrarna vara ett komplement då 

personalen inte räcker till, att föra en dialog och hitta lösningar ihop som gör att 

barnen kan få kunskapsinhämtning. 

 

7.3  Förskolans resurser 

För att kunna ändra i verksamheten så måste pedagogerna vara öppna för nya saker 

och ha ett arbetsklimat som gör att de kan diskutera tillsammans för att kunna 

utveckla det pedagogiska arbetet. Vygotskij (2006) beskriver att genom leken får 

barnen pröva de olika roller de ser och få förståelse för andras känslor. Den 

pedagogiska miljön måste pedagogerna våga ändra på om alla barn ska ha en 

förutsättning för lärande. Miljön är också viktig i ett utvecklingsekologiskt 

perspektiv för barnen och för att de skall kunna utvecklas (Hwang & Nilsson 2003). 

Barnen behöver få en utvecklande miljö där de kan få nya kunskaper som gör att de 

vill utforska för att lära sig mer. Om den fysiska miljön är lättöverskådlig så blir den 

mer lustfylld för barnet och ger även pedagogerna mer översyn i leken (Åberg & 

Lenz Taguchi 2005). Pedagogerna har då en möjlighet att kunna gå in i leken när de 

ser att det behövs. Informanterna tar också upp att skolan har blivit en ekonomisk 

fråga. Det blir också negativt i verksamheten då även miljön drabbas då pedagogerna 

inte kan utveckla den efter barnens behov. Åberg & Lenz Taguchi (2005) beskriver 

hur viktigt det är att miljön är föränderlig för att alla barn ska kunna fungera, vilket 

blir svårt då förutsättningarna inte finns. 

Informanterna beskriver också att de måste vara flexibla och att de resurser som 

finns fördelas likt. För att det också ska fungera på avdelningarna så delas barnen in i 

små grupper. Som Hwang & Nilsson (2003) beskriver i det kognitiva perspektivet så 

är pedagogerna viktiga redskap när de interagerar med andra. Barnen behöver få 

hjälp med att hitta de rätta verktygen för att samspela med andra och pedagogen blir 

här ett viktigt redskap. Det behövs engagerade pedagoger som kan möta upp och som 

kan ge respons. För barn som har svårare att fungera i grupp kan förskolan använda 

sig av föräldrar som stöd i vardagen för att barnen ska utveckla sina kunskaper 

beskriver Hwang & Nilsson (2003) i ett utvecklingsekologiskt perspektiv. Föräldrar 

är en stor tillgång då de har kunskap om hur deras barn fungerar och vad de behöver 

få för att utvecklas. Resursfördelning ute i kommunerna måste ses över och låta 
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förskolan få ta del av det (Von Greif 2005). Förskolan har blivit en del av skolan och 

då är det en förutsättning att barnen får de resurser de behöver redan under sin 

förskoletid för att kunna utveckla sina kunskaper som de sedan bygger vidare på. 

Förskolorna får ofta se över de resurser de har i verksamheten när ett barn i 

svårigheter ska börja. Förskolorna gör sitt bästa för att stötta barnen för att de ska 

kunna ta till sig kunskapen som de behöver som det också beskrivs i det kognitiva 

perspektivet (Hwang & Nilsson 2003). Att stötta barnen för att de ska utvecklas 

krävs att pedagogerna använder sig av både miljö och material. Barnen har också 

olika erfarenheter med sig när de börjar som det utvecklingsekologiska perspektivet 

beskriver (Hwang & Nilsson 2003). Erfarenheterna som barnen har med sig kan 

variera från vilken kultur eller sociala ställning som barnet har vuxit upp i.  Genom 

att ta del av barnens erfarenheter kan pedagogerna använda sig av det när de lägger 

upp arbetet på avdelningen. När det kommer till hur resurserna ser ut så ska barnen 

ha samma möjlighet till kunskapsinhämtning oavsett var de bor i landet (Von Greif 

2005). Däremot påpekar Persson (2007) att forskning har påvisat att de 

specialpedagogiska insatserna kan skilja på var man bor och som informanterna 

påpekar så löser många skolor det genom att använda sig av den personal som redan 

finns. 

Barngrupperna växer och ett vikariestopp som drabbar förskolan ihop med 

ekonomiska försämringar gör att pedagogerna inte räcker till. En ombyggnad av 

förskolorna kan då ge resurser och en annan pedagogisk verksamhet anser 

informanterna. Som det kognitiva perspektivet tar upp så behöver det finnas resurser 

för barnen för att de ska kunna utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende 

(Hwang & Nilsson 2003).  Kunskapsinhämtningen som går förlorad då det inte finns 

pedagoger som kan fånga upp barnen i deras lärande, är svår att ta igen. Utifrån det 

utvecklingsekologiska perspektivet så beror barnens kunskapsinhämtning på hur 

deras närmiljö, förskolans vuxenkontakter och samhället i sig fungerar ihop (Hwang 

& Nilsson 2003). Bozarslan (2001) tar upp att det är viktigt med fasta resurser så att 

barnen inte behöver möta ytliga kontakter då personalen inte räcker till. De barn som 

har möjlighet att delta i förskolans verksamhet visar forskningen på också att deras 

studieprestationer är högre än de som inte deltar (Von Greif 2005). Här gäller det att 

erbjuda alla barn en lika god pedagogisk verksamhet som leder alla mot uppfyllda 

mål. 
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Kompetensutveckling tar informanterna upp som ett verktyg för att öka 

kompetenserna och för att kunna använda det om det inte finns annan personal att 

tillgå. Pedagoger är ett viktigt redskap då barnen ska kunna ta till sig kunskapen. 

Mycket i barnens inlärning beror på pedagogers förhållningssätt och om barnen får 

uppleva nya situationer där pedagoger kan fånga upp barnen och hjälpa dem att 

tillägna sig ny kunskap som det beskrivs i det kognitiva perspektivet (Hwang & 

Nilsson 2003). Det utvecklingsekologiska perspektivet beskriver hur barnen upplever 

hur de vuxna interagerar med varandra och hur relationer byggs. Här är också 

föräldrarna en förutsättning för att barnen ska kunna nå målen och att de används 

som en resurs i verksamheten (Hwang & Nilsson 2003). I Salamancadeklarationen 

(1996) står det att personal som arbetar med barnen måste vara positivt inställda och 

hitta rätt arbetsform. Att använda sig av kompetensutveckling för att kunna bemöta 

barnen med rätt resurs bygger för att barnen har större chans att nå målen i slutändan. 

 

7.4 Sammanfattning av analysen 

Analysen visar att pedagogerna arbetar med att ge alla barn lika förutsättningar. De 

kan känna att det är svårt då de inte alltid har resurser som gör att de kan bemöta 

barnen efter varje behov. Kommun har svårt att se hur viktig förskolan är för barnen 

och deras första lärande. Förskolan har också blivit en ekonomisk fråga där 

pedagogerna måste arbeta med de tillgångar som finns. Genom att pedagogerna är 

föränderliga så kan material och miljö användas på olika sätt för att hitta verktyg som 

hjälper barnen att utvecklas. Pedagogerna använder också kompetensutveckling som 

en möjlighet för att hitta olika vägar för barnen till deras kunskapsinhämtande vilket 

underlättar deras arbete när det inte finns tillräckligt med personal. I pedagogernas 

arbete visar det att de alla arbetar för att barnen på bästa sätt ska kunna nå målen. 
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8. DISKUSSION 

I detta kapitel kommer det att föras en diskussion avseende metod och resultat. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Enkätundersökning valdes som metod då det under sommarterminen som studien 

skulle genomföras var svårare att få tid till att sitta i intervjuer med pedagoger.  

Genom enkätsvaren gavs det också svar på de frågeställningar som studien grundar 

sig på och här kunde det dras paralleller mellan förskolorna och deras svar vilket 

gjorde sammanställningen lättare. Däremot hade det kunnat bli mer utförliga svar om 

det även gjorts en intervju. Genom intervju kan forskaren ställa följdfrågor till de 

svar som behöver utvecklas. Enkätsvaren var inte heller många vilket kan påverka 

svaren i sig. Om det hade blivit fler svar ifrån förskolorna hade kanske det kunnat 

bidra med att visa skillnader i svaren på frågorna och då ge ett annat resultat. De 

pedagoger som valde att besvara frågorna kan också genom sin profession och sina 

erfarenheter ge olika svar som också kan bidra med att det skiljer sig i svaren. Vidare 

är det som Patel & Davidsson (2003) beskriver att forskaren tolkar svaren vilket 

också kan skilja sig om någon annan hade tolkat samma svar. 

Studien höll sig inom forskningsetikens grunder när enkäterna lämnades ut vilket 

gjorde att informanterna förstod att det var frivilligt att delta och att de enbart 

behövde svara på de frågor som de ville ge svar på. Det gjorde att de inte behövde 

känna något tvång att besvara frågor som de kände sig osäkra på. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på om alla barn har lika förutsättningar i 

förskolan för kunskapsinhämtande.  

8.2.1 Förskolans bemötande av barn i svårigheter 

Utifrån svaren kunde jag se att pedagogerna arbetar med att försöka bemöta varje 

individ, efter deras förutsättningar och behov. Det gör att de får en trygg miljö precis 

som det står i Lpfö 98 (rev 2010) att pedagogerna ska arbeta för. Känner barnen att 

de vuxna ser och hör dem kan de utveckla sina kunskaper och bygga vidare på dessa.  
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Det är viktigt att veta vilket förhållningssätt som är det bästa när det kan vara olika 

svårigheter som pedagogen möter i barngruppen. Att få rätt kompetens till gruppen 

är då viktigt för att alla barn ska få samma chans till kunskapsinhämtande. 

 I det kognitiva perspektivet beskrivs också hur viktig interaktionen är för barnen 

med de vuxna (Hwang & Nilsson 2003). För att kunna bemöta alla och ge den 

feedback barnen behöver krävs det att det finns tillräckligt med pedagoger som 

informanterna också påpekar, men även att pedagogerna har en gemensam barnsyn. 

Hwang & Nilsson (2003) påpekar också i det kognitiva perspektivet att det kan 

hämma barnets kunskapsinhämtning om det inte finns pedagoger som kan fånga upp 

barnet direkt i en situation. Här kommer också pedagogens egna värderingar och 

erfarenheter in. Alla har olika uppväxtmiljöer med sig och det kan spela in i hur 

pedagoger bemöter barnen. Det är då viktigt att arbetslaget diskuterar hur de ser på 

barnen och vilket förhållningssätt de ska ha på avdelningen. Det underlättar i 

kontakten med barnen och föräldrarna och gör att det kan bli en bra relation. Som det 

beskrivs i det utvecklingsekologiska perspektivet så är det många erfarenheter som 

pedagogerna möter och som de ska få att fungera ihop (Hwang & Nilsson 2003). 

Men för att bemötandet ska bli bra för alla barnen gäller det att pedagogerna är 

öppna och kan diskutera men också att de vågar ändra både på sig själva och på 

verksamheten i sig. 

Kommunikation är också en förutsättning för lärande och pedagoger försöker att 

bemöta barnen utifrån deras utveckling. Pedagogerna behöver här hitta barnets nivå 

för att ge dem en förutsättning för att kunna få nya kunskaper som de bygger vidare 

på sina erfarenheter. Lpfö 98 (rev 2010) betonar att pedagogen ska möta barnen efter 

deras erfarenheter.  Det krävs då som även Juul & Jensen (2003) påpekar att 

pedagogen måste betrakta barnet i den situationen som det befinner sig i för att 

kunna hitta det bemötande som barnet då behöver för stunden. Genom att ta till vara 

på de små stunderna där pedagogerna kan planera så hjälper det till i den 

pedagogiska verksamheten och gör att verksamheten hela tiden utvecklas så att alla 

barn får möjligheten till kunskapsinhämtande. 

Förskolan ska idag se det kompetenta barnet som pedagogerna också tar upp. Många 

gånger behöver pedagogen observera och lära känna barnet för att veta hur det ska 

bemötas och det kan ta tid. Föräldrarna kan här vara en enorm resurs och att bygga 
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ett samarbete med hemmet kan underlätta för pedagogerna. Det är som Hwang & 

Nilsson (2003) tar upp i det utvecklingsekologiska perspektivet att det gynnar barnen 

om föräldrarna är en del av deras vardag i förskolan. Föräldrar kan också känna sig 

viktiga i deras barns utveckling om pedagogen vågar släppa in dem i verksamheten 

och om de vågar lyssna på deras åsikter. Juul & Jensen (2003) tar  upp att pedagogen 

måste se barnet för att kunna hitta det bemötande som barnet behöver. Relationen 

med föräldrarna som förskolan bygger är en viktig del som det 

utvecklingsekologiska perspektivet tar upp (Hwang & Nilsson 2003). Det är viktigt 

att barnen får se hur vuxna bemöter varandra och utvecklar en kommunikation som 

gör att det etableras vänskap.  

Pedagogerna tar upp att det i förskolan måste finnas miljöer som är anpassade för 

alla barnen. Det är också viktigt som de tar upp att det finns en tanke bakom de olika 

pedagogiska miljöerna för att kunna nå målen. Genom att också se till vilka behov 

det finns så ger man alla barn möjlighet till en lustfylld och lärande miljö. Att som 

pedagog också vara nyfiken och ha en iakttagelseförmåga hjälper till att utveckla 

miljön (Jonstoij 2000). Miljön är viktig för hur ett bemötande blir och skapar 

pedagogerna en miljö som bygger på barnens intresse och tankar så underlättas även 

deras kunskapsinhämtande. 

Utifrån de teoretiska perspektiven så behöver alla individer veta hur de ska bemöta 

andra för att kunna samspela i samhället. Bemötande är också viktigt för hur barnen 

kan ta till sig lärande. Om de får verktygen för att utveckla sitt självförtroende och 

sin självkänsla så växer barnet i sitt lärande genom att de vågar pröva sig fram efter 

sina tankar och intresse. 

 

8.2.2  Inkludering i förskolans verksamhet 

När barnen inkluderas är det viktigt att det är efter varje barns behov och 

förutsättningar. Pedagogerna tar upp att barnen får pröva sig fram och vara med efter 

sina förutsättningar i barngruppen. Bozarslan (2001) påpekar också att om det skapas 

en vi-känsla i gruppen så accepteras barnet lättare av de andra. Det är som 

pedagogerna också tar upp att desto yngre barnet är så underlättar det att inkluderas i 

barngruppen.  Lpfö 98 (rev 2010) påpekar att varje barn ska få det stöd som behövs 

för att utvecklas. Det kognitiva perspektivet beskriver också hur viktigt det är att 
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pedagoger stöttar barnen för att de ska kunna utvecklas och ta till sig kunskaperna 

(Hwang & Nilsson 2003). Pedagogerna måste finnas och ge barnen de olika 

redskapen för att kunna tillgodogöra sig de olika kunskaperna. Att lyssna in och 

använda sig av dialoger för att utveckla den pedagogiska verksamheten ihop med 

barnen ger också möjligheten att se vad de själva klarar. Barnen får också se att alla 

inte tänker lika utan att alla är olika som det utvecklingsekologiska perspektivet tar 

upp (Hwang & Nilsson 2003).  

Genom att inkludera barnet i verksamheten, kan pedagogerna få veta av barnet vad 

som saknas eller behövs i förskolans verksamhet. Det är som det beskrivs i det 

kognitiva perspektivet om hur viktigt det är med interaktion mellan människor men 

också hur viktig leken är för utvecklingen (Hwang & Nilsson 2003). Om pedagogen 

observerar och lyssnar på barnen men även för en dialog kan pedagogen få en 

uppfattning om var barnet ligger i utvecklingen. Barn som också får insyn i vad som 

händer i verksamheten under dagen blir också mer delaktiga (Eriksson 2009). Något 

som också kan vara negativt och kan försvåra inkluderingen är personalbrist. Hwang 

& Nilsson (2003) tar upp det i det utvecklingsekologiska perspektivet som en orsak, 

då det försvårar barnens möjlighet att nå målen. Om barnen ska kunna nå målen 

måste det finnas förutsättningar som bl.a. tillräckligt med personal i barngruppen 

som kan fånga upp dem när det behövs. Material och hur det placeras kan också 

spela in i hur barnet inkluderas och det kan påverka hur barnet fungerar i 

verksamheten som även pedagogerna beskriver. En öppen och överskådlig avdelning 

kan underlätta och då även för personalen som då kan se vad som händer.  

I förskolan möts idag olika barn som har olika erfarenheter med sig men även barn 

med funktionshinder som pedagogerna måste få att samspela med varandra. Det blir 

pedagogens uppgift att se till att de inte utesluts som de beskriver i svaren. Genom att 

barnet inkluderas i gruppen är det inte bara socialt utvecklande utan gör också att 

barnet får använda sina tankar och att hitta lösningar som det kognitiva perspektivet 

tar upp (Hwang & Nilsson 2003). När arbetet i gruppen läggs upp måste pedagogen 

hitta aktiviteter som gör att alla barn kan utveckla sina kunskaper men även hitta 

gruppkonstellationer som gör att alla utvecklas i sin takt. Säljö (2000) betonar också 

att barnet måste få kommunicera och använda sig av kroppsspråket för att känna sig 

delaktig. Det är viktigt för barnen  att pedagogen låter alla komma till tals och att de 

som behöver längre tid får det för att uttrycka sig. Att bli accepterad för den man är 



35 

 

som pedagogerna tar upp är en viktig del i hur barnet ser på sig själv. Det är som det 

utvecklingsekologiska perspektivet tar upp att miljön har inflytande på alla (Hwang 

& Nilsson 2003).  

Både i det kognitiva och utvecklingsekologiska perspektivet (Hwang & Nilsson 

2003) betonas det att barnen lär sig att samspela med varandra genom att de möter 

olika individer i sin uppväxt och att det utvecklar språket. Genom att inkludera alla 

barn i en grupp så får barnen pröva sig fram och lära sig hur de kan interagera med 

varandra på olika sätt. Pedagogerna arbetar utifrån att föräldrarna är en viktig del i 

förskolan. För att barnen ska kunna nå målen krävs det att arbeta i symbios med 

hemmet som kan ta del och komma med synvinklar på hur pedagogerna kan utveckla 

aktiviteterna i verksamheten och då ge barnen större förutsättning för utveckling. 

8.2.3 Förskolans resurser 

Om inkludering ska fungera i förskolan så behövs rätt resurser för att ge barnen dem 

förutsättningar som behövs. Pedagogerna tar bl.a. upp att alla måste vara öppna för 

förändringar men även att ha ett öppet arbetsklimat och våga diskutera hur de kan 

utveckla den pedagogiska verksamheten för att kunna bemöta alla barnen. Då är det 

viktigt att det finns tillräckligt med resurser för att barnen ska ha en möjlighet att 

utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende. I Lpfö 98 (rev 2010) står det att stöd 

ska utformas efter barnets behov. Pedagogerna måste idag vara flexibla och använda 

sig av den personal som finns. Det är svårt att få extra resurser till förskolan och Von 

Greif (2005) påpekar det i sin rapport att kommunerna behöver se över den 

resursfördelning som finns idag och satsa en del i förskolan. Det har blivit svårt då 

förskolan har blivit en ekonomisk fråga som det påpekas i svaren.  Skolverket har här 

dragit slutsatsen att kommunerna måste satsa på förskolan för att barnen ska kunna 

nå målen. 

I förskolorna måste pedagogerna se över de kompetenser de har för att möta det barn 

med behov som börjar och för att kunna tillgodose barnet. Det är som det kognitiva 

perspektivet beskriver att barnet kan behöva stöttning för att kunna bygga vidare på 

sin kunskap (Hwang & Nilsson 2003). Alla barn har inte diagnoser som en del 

kommuner kräver för att de ska få den resurs som behövs. I läroplanen står det 

tydligt att det inte krävs diagnoser utan att barnen har rätt att få stöd utifrån sina 

behov för att kunna tillgodogöra sig kunskaperna.  
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Det finns skilda meningar runt resurser bland pedagogerna, en del anser att det ska 

sättas in medan andra anser att det beror på vilket behov barnet har. Det krävs för 

pedagogerna att använda sig av de resurser som finns att tillgå som förskolekonsulent 

osv. Bozarslan (2001) påpekar också det att förskolan måste använda sig av de 

resurser de har för att barnet inte ska behöva möta nya pedagoger då personalen inte 

räcker till. Genom att kompetensutveckla personalen kan det hjälpa till att det finns 

stöd i barngruppen men om personalen inte räcker till så drabbas ändå alla barn i 

slutändan. Persson (2007) tar även upp att det kan skilja på de specialpedagogiska 

insatserna beroende på var man bor men samtidigt ska varje barn ha rätt till samma 

slags utbildning oberoende på var de bor i Sverige (von Greif 2005), men det 

uppfylls inte alltid. Varje förskolechef behöver se över verksamheterna och ge de 

resurser som barnen behöver för att kunna ta till sig kunskaperna efter sina 

förutsättningar (Salamancadeklarationen 1996). Det är som pedagogerna också 

påpekar att allt beror på deras arbete och vilken vilja de har för att göra det bättre.  

I förskolan behövs det resurser för att ge barnen lika förutsättningar för lärande. 

Barnens lärande ger dem förutsättningarna för att sedan fungera i samhället som det 

kognitiva perspektivet också beskriver (Hwang & Nilsson 2003). Förskolan har 

många resurser att använda sig av men det ekonomiska styr fortfarande vilket stöd 

som kan användas. Pedagogerna är bra på att hitta lösningar för både miljö och 

material för att underlätta för barnens kunskapsinhämtning. I båda teorierna beskrivs 

det hur viktigt det är med återkoppling och att det måste finnas personal som kan ge 

barnen den uppmärksamhet som de behöver för att utvecklas. Det är svårt för 

pedagogerna att alltid hitta lösningar men de arbetar hela tiden för att förbättra 

förutsättningar för barnens kunskapsinhämtande. 

I verksamheten ska barnen alltid ges förutsättningar för lärande oavsett vad det har 

för   svårigheter. Det är viktigt att pedagogen vågar  ändra på sitt arbetssätt för att 

kunna bemöta barnen efter varje barns behov och förutsättningar. Att även använda 

sig av de olika kompetenser som finns på förskolan för att ge alla barn de bästa  

verktygen och att ta in föräldrarna som ett komplement är viktigt att tänka på som 

pedagog. Genom att använda sig av barnen i verksamheten och låta dom ta del i 

planeringen gör att deras tankar och intresse används   
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8.3 Sammanfattning  

De viktigaste slutsatserna jag dragit av enkätundersökningen är: 

 

 Varje barn bemöts efter sina förutsättningar och behov. 

 Barnen ska känna sig accepterade utifrån sina förutsättningar och kunna 

pröva sig fram på sina villkor. 

 Pedagogerna uppmärksammar vad som saknas i verksamheten för att ge 

barnet möjlighet till utveckling. 

 Barnet utmanas i sitt lärande i sin takt. 

 Pedagogerna är öppna för förändringar i den dagliga verksamheten. 

 Pedagogerna arbetar för att vara flexibla. 

 Resurser fördelas där det behövs. 

 

8.4 Vidare forskning 

Min studie visar att pedagogerna försöker hitta lösningar som ger barnen lika 

förutsättningar i kunskapsinhämtning. Något de påtalade var att brist på pedagoger 

gör arbetet svårt och att de måste arbeta för att vara flexibla. Det vore därför 

intressant att intervjua förskolelärare för att få ytterligare kunskap om hur de arbetar i 

verksamheten med att tillgodose varje enskilt barns behov. 



38 

 

9. REFERENSER 

 

Bozarslan, Aycan. (2001). Möte med mångfald – förskolan som arena för 

integration. Stockholm: Liber. 

Doverborg, Elisabet, Pramling, Ingrid. (1995). Mångfaldens pedagogiska 

möjligheter. Stockholm: Liber. 

Eriksson, Anette (2009). Barns delaktighet i förskolan. I Anette Sandberg, (red.) Med 

sikte på förskolan – barn i behov av stöd. (ss. 203-219). Lund: Studentlitteratur. 

Folkman, Marie-Louise (1998). Utagerande och inåtvända barn. Stockholm: Runa 

         Förlag. 

Folkman, Marie- Louise. Svedin, Eva. (2003). Barn som inte leker. Stockholm: 

Liber. 

Gren, Jenny. (2007). Etik i pedagogiskt vardagsarbete. Stockholm: Liber. 

Haug, P. (1998). Pedagogiskt dilemma: specialundervisning. Stockholm: Skolverket. 

Hwang, Philip, Nilsson, Björn. (2003). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och 

kultur. 

Johansson, Bo, Svedner, Per-Olov. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. 

Uppsala: Kunskapsföretaget. 

Johansson, Eva, Pramling Samuelsson, Ingrid. (2003). Förskolan – barns första 

skola. Lund: Studentlitteratur. 

Jonstoij, Tove. (2000) Barn- med rätt att lära. Sveriges utbildningsradio AB Stockholm. 

Juul, Jesper, Jensen, Helle. (2003). Relationskompetens. I pedagogernas värld. 

Stockholm: Liber. 

Jörgensen, M, Schreiner, P (2001). Fighterrelationen. Barns kamp med vuxna.  

          Göteborg: Ninac Förlag. 

Lamer, Kari (1991) Du får inte vara med, Universitetsförlaget Oslo. 

Nordin- Hultman, Elisabeth. (2003). Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande. Stockholm: Liber. 



39 

 

Patel, Runa, Davidsson, Bo. (2003). Forsknings- metodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Persson, Bengt. (2007). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. 

Stockholm: Liber. 

Orlenius, Kennert. (2001). Värdegrunden – finns den? Stockholm: Runa. 

Orlenius, Kennert, Bigsten, Airi. (2006). Den värdefulla praktiken. Yrkesetik i 

pedagogers vardag. Stockholm: Liber. 

Salamancadeklarationen. (1996). Svenska Unescorådets skriftserie 1996:4 

Skolverket. (2009). Allmänna råd och kommentarer. För att främja likabehandling 

och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad uppl.) Stockholm: 

Skolverket. 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Nordstedts akademiska förlag. 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning.www.vr.se hämtat 2012. 

Von Greif, Camilo. (2009). Lika skola med olika resurser. En ESO- rapport om 

likvärdighet och resursfördelning. Regeringskansliet. 

Vygotskij, Lev S. (2006). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 

Åberg, Ann. Lenz Taguchi, Hillevi. (2005). Lyssnandets pedagogik. Stockholm: 

Liber. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vr.se/


40 

 

BILAGA A 

Enkätfrågor Barn med svårigheter 

Hej 

Jag heter Jessica Persson och läser till förskolelärare på distans i Växjö. Jag skriver 

ett examens arbete om hur förskolor arbetar för att ge barn med svårigheter lika 

förutsättningar för kunskapsinhämtande och som skall vara klart i september 2012.  

Medverkandet i denna enkätundersökning är frivillig och jag kommer att 

avidentifiera personerna som gör att alla kommer att vara anonyma. Varken namn på 

personer, förskolor eller ort kommer att skrivas ut. Materialet kommer att användas 

enbart i denna studie och enbart av mig. Vid frågor kan ni kontakta mig på 

jeppan_1@live.se. 

1. Bemöts alla barn på samma sätt? 

2. Har alla pedagoger samma förhållningssätt mot barnen? Om inte vad beror 

detta på? 

3. Hur bemöts barnen i barngruppen? 

4. Vad kan påverka bemötandet? (inre- yttre, miljö osv.) 

5. Hur arbetas det med bemötande? 

6. Vilka konsekvenser kan pedagogers bemötande få? 

7. Kan pedagogers bemötande påverka barnets förutsättningar i barngruppen? I 

så fall på vilket sätt? 

8. Hur arbetas det med inkludering i er verksamhet? 

9. Hur arbetar pedagoger med att se barn med svårigheter? 

10. Vad kan inkludering påverkas av? 

11. Vad är inkludering för dig? 

12. Hur är möjligheten att ändra verksamheten så att alla barn får lika 

förutsättningar? 

13. Vilka resurser har ni att tillgå i er verksamhet? 

14. Behöver man ha resurser för att inkludera barn med svårigheter? 

15. Här får du gärna göra tillägg om du anser att jag glömt något i mina frågor. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Mvh Jessica Persson 
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