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Titel: En förskola för alla - Förskollärares beskrivningar av att möta alla barn, med 
fokus på särskilt stöd i förskolan 
 
Engelsk titel: A preschool for everyone - Preschool teachers' descriptions of meeting all 
children, focusing on special support in preschool 
 
Abstrakt 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete för att 
möta alla barn i förskolan. Det undersöktes även hur förskollärare beskriver vilka barn 
som är i behov av särskilt stöd och vad som kan påverka denna bedömning. Uppsatsen 
utgår från en fenomenografisk forskningsansats och genom intervjuer har jag tagit del 
av förskollärares tankar kring frågeställningen.  
 
Förskollärarna beskriver arbetet med att försöka nå och anpassa verksamheten utifrån 
alla barn som finns i den. De beskriver även vilka svårigheter detta kan innebära. I 
resultatet framkom fyra kategorier av svårigheter som förskollärare beskrev att barnen 
kan ha. De svårigheter som framkom var språkliga, sociala & känslomässiga, motoriska 
och funktionsnedsättningar. Förskollärare belyser att det är svårt att få extra resurser till 
barngruppen. I resultatet framkom också hur förskollärarna upplever kontakten med 
speciallärare. Förskollärarnas beskrivningar har sedan analyserats och kategoriserats 
utifrån ett punktuellt och relationellt perspektiv och vad det kan innebära för 
verksamheten.  
 
Nyckelord 
Förskola för alla, särskilt stöd, bemötande, svårigheter 
 
Tack 
Tack till de förskollärare som tagit sig tid att ställa upp vid intervjuer. Det har bidragit 
med empiri att utgå från för att nå ett resultat att analysera för att kunna besvara min 
frågeställning.  
 
Tack till min handledare Stefan Lundholm som bidragit med konstruktiv kritik under 
arbetets gång.  
 
Jag vill också tacka de studiekamrater som ingått i samma handledningsgrupp som mig, 
för er hjälp och stöttning under arbetets gång. Samt för de tips, idéer och kritik ni 
bidragit med.   
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1  Inledning 
Denna uppsats kommer att fokusera på hur förskolan kan utformas för alla barn. Den 
kommer behandla hur barn som är i behov av särskilt stöd bemöts av förskollärare i 
förskolan. Det som kommer att bearbetas i uppsatsen är vad särskilt stöd i förskolan kan 
innebära, vilka barn förskollärare bedömer vara i behov av särskilt stöd och på vilka 
grunder denna bedömning görs. Det kommer även ges en beskrivning för hur särskilt 
stöd tillämpas i verksamheten samt vilka faktorer som kan påverka tillämpningen av 
särskilt stöd.  

Eftersom antalet barn i behov av särskilt stöd är stort vill jag med denna uppsats 
undersöka hur två förskolor arbetar för att skapa en förskola som bemöter och anpassas 
efter alla barn. Jag vill belysa olika arbetssätt verksamma förskollärare beskriver och 
genom detta kan användbara arbetssätt framkomma för arbete med barn i behov av stöd. 
Jag upplever att jag under min förskollärarutbildning inte fått särskilt mycket kunskaper 
om hur arbete med barn i behov av stöd kan gå till. För att öka min förståelse och mina 
kunskaper kring barn i behov av stöd vill jag undersöka detta närmare. Detta beskrivs av 
Rönnblad och Brodin (2014) som menar att det är många förskollärarstudenter som 
upplever att de får för lite kunskaper kring specialpedagogik och barn i behov av stöd 
under sin utbildning.  
 
I förskolans läroplan står det att ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. 
Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta 
stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt 
som möjligt” (Lpfö 98, rev. 2010 s.5). Det framgår även att ”Arbetslaget ska ge 
stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag” 
(Lpfö 98, rev. 2010 s.11). Det går dock inte att utläsa i läroplanen vad särskilt stöd är 
eller vilka barn som är i behov av stöd, vad som menas med svårigheter av olika slag 
framhävs inte heller. Därför är jag intresserad av hur man arbetar för att möta alla barn i 
förskolan, hur kan processen kring särskilt stöd gå till? Genom intervjuer med 
förskollärare vill jag skapa en bild för vad som anses vara svårigheter i ett barns 
utveckling. Jag vill förmedla förskollärares uppfattningar kring barn i behov av särskilt 
stöd och ge exempel på hur stödet kan utformas.  

Barn i behov av särskilt stöd anses ha ökat de senaste åren. Lillvist och Granlund (2010) 
har genomfört en studie i två svenska län. I studien beskrev förskollärarna att cirka 20% 
av barnen bedömdes vara i behov av särskilt stöd. Av dessa barn är ungefär 4% barn 
med funktionsnedsättningar som exempelvis Downs syndrom, Asberger osv. Medan de 
resterande barn som anses vara i behov av särskilt stöd inte har någon identifierad 
funktionsnedsättning, utan är så kallade gråzonsbarn. Majoriteten av barn i behov av 
särskilt stöd saknar alltså diagnos, deras problem kan ofta relateras till språk och 
interaktion med övriga barn. Enligt skolverkets (2015) publikation lyfts en skillnad 
mellan fram de barn med en identifierad funktionsnedsättning och de barn utan. När det 
finns identifierade funktionsnedsättningar finns ofta landstingens resurser som stöd. 
Medan de barn utan identifierade funktionsnedsättningar inte får hjälp i samma 
utsträckning, utan där är förskolan resurserna.  

I förskolans läroplan framgår det som sagt inte vad särskilt stöd är, utan det beskrivs att 
barn med olika svårigheter ska få särskilt stöd. Ett sätt att definiera vad barns 
svårigheter kan vara kan göras genom SOU:s (1972) rapport där barns svårigheter 
beskrivs vara fysiska, psykiska, sociala, känslomässiga eller språkliga svårigheter. Det 
sågs också ett samband mellan dessa svårigheter och särskilda insatser. Det framhävs i 
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rapporten att det är viktigt att stödet sätts in i tidig ålder (SOU, 1972:27). I läroplanen 
för förskolan framgår att barn antingen tillfälligt eller under längre perioder kan vara i 
behov av särskilt stöd i sin utveckling och att förskolan är till för alla barn (Lpfö 98, rev. 
2010). Renblad och Brodin (2014) beskriver att stöd kan behövas i verksamheten när ett 
eller flera barn visar svårigheter i den pedagogiska verksamheten. De belyser ett 
inkluderande arbetssätt där stödet ges i hela barngruppen och poängterar, liksom 
läroplanen, att verksamheten ska anpassas efter alla barn. Därför menar författarna att 
förskolans miljö bör anpassas efter barnens behov. 
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2  Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete för att möta 
alla barn i förskolan. Jag vill även undersöka hur förskollärare beskriver bedömningen 
av vilka barn som är i behov av särskilt stöd samt vilka olika faktorer som 
förskollärarna upplever  påverkar denna bedömning.  
 
Eftersom det saknas beskrivningar av hur förskolan ska arbeta för att möta alla barn i 
verksamheten samt hur särskilt stöd ska utformas, anser jag att det är relevant att 
undersöka hur förskollärare beskriver att de arbetar med detta. Genom intervjuer med 
fyra förskollärare kommer jag ta del av deras tankar kring barn i behov av särskilt stöd. 
I och med att uppsatsen kommer utgå från förskollärares tankar innebär det att jag 
kommer anta fenomenografisk ansats. Uppsatsen kommer bygga på förskollärares 
uppfattningar kring ett visst fenomen vilket innebär att mitt syfte inte är att finna 
korrekta beskrivningar av eller arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd. Det 
arbetssätt och beskrivningar av bedömningar som framkommer i intervjuerna kan 
komma att ses som användbara tips för hur förskollärare kan arbeta med dessa faktorer. 

 
2.1  Frågeställning 

•   Hur beskriver förskollärare vilka barn som är i behov av särskilt stöd i 
förskolan? 

•   Utifrån vilka grunder beskriver förskollärare att  de barnen bedöms behöva stöd?  
•   Vilka faktorer beskriver förskollärare kunna påverka bedömningen?  
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3  Tidigare forskning och teorianknytning 
I detta kapitel kommer tidigare forskning som berör barn i behov av särskilt stöd att 
presenteras. Denna forskning kan bidra till ökad förståelse kring arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd i förskolan. I kapitlet kommer även teorianknytning lyftas, utifrån 
teorin kommer en förståelse för hur analysen av intervjuerna kommer gå till 
framkomma. 
 
3.1  Tidigare forskning  
Renblad och Brodin (2014) har genomfört en studie med syftet att undersöka vilken typ 
av stöd som används förskolan när barn är i behov av särskilt stöd. Studien gjordes 
genom intervjuer med tre specialpedagoger, dessa intervjuer besvarades skriftligt.  
 
Författarna menar att många barn behöver särskilt stöd i förskolan för att kunna 
erbjudas möjligheter för att utvecklas i så stor utsträckning som möjligt. Författarna 
lyfter fram forskning som tyder på att tidiga stödinsatser i förskolan bidrar till större 
utvecklingsmöjligheter för det berörda barnet i framtiden. I studiens resultat 
framkommer det att specialpedagoger är en viktig del av förskolans verksamhet. De 
intervjuade specialpedagogerna gav uttryck för att de har en viktig roll som handledare 
och bollplank till förskolans ordinarie personal. Specialpedagogernas upplevelser är att 
de blir inkopplade i verksamheten när förskollärarna känner att deras metoder och 
kunskaper inte räcker till. Specialpedagoger har även kontakt med barnens föräldrar 
samt samarbetar med eventuella berörda myndigheter. De intervjuade 
specialpedagogerna påpekar även att det är föräldrarnas beslut om specialpedagoger 
och/eller myndigheter ska kopplas in för att stötta barnet i dess utveckling (Renblad & 
Brodin, 2014).  
 
För att definiera vad ett barn i behov av stöd är uttrycker specialpedagogerna att det är 
ett barn som behöver mer stöttning av vuxna i sin utveckling än vad andra barn i 
gruppen behöver. Specialpedagogerna beskriver att de åtgärder som sätts in görs i hela 
barngruppen, de använder ett inkluderande arbetssätt. De aktiviteter som görs för ett 
barns behov kan gynna hela gruppens utveckling. Specialpedagogerna poängterar också 
att det är förskollärarna och förskolans miljö som bör anpassas efter barnens behov och 
inte tvärtom (Renblad & Brodin, 2014).  
 
En studie gjord med två grupper av barn i ålder 4-5 år i Turkiet undersökte hur 
specialundervisning påverkar barns utveckling. Studien gjordes med två olika grupper 
av barn, 14 barn i varje grupp. Den ena gruppen, testgruppen, fick specialundervisning 
fyra halvdagar i veckan i 13 veckor medan den andra gruppen, som var en 
kontrollgrupp, fortsatte undervisningen som vanligt. För att samla in data för studien 
användes olika tester och formulär för att bedöma barnens socioekonomiska 
förutsättningar och deras utveckling. Båda grupperna testades innan, under och i slutet 
av de 13 veckorna. Testerna analyserades för att se hur barnens utveckling påverkats av 
programmet. Man kunde se en utveckling i testgruppens resultat från första testet till det 
avslutande testet. Gällande kontrollgruppen hade de följt en normal utveckling under de 
13 veckorna. I studien kunde man se ett samband mellan barns utveckling och familjens 
socioekonomiska tillgångar. Slutsatsen i studien är att tidiga insatser är viktiga för att 
bidra till barns utveckling (Celebioglu Morkoc & Atan Acar, 2014).  
 
I studien beskrivs även att det varje år föds omkring 1,5 miljon barn i Turkiet. Av dessa 
barn anses 3,7% ha utvecklingssvårigheter samt att 10% har en risk att utveckla 
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svårigheter på grund av låg födelsevikt. De barn som föds med låg födelsevikt kan få 
utvecklingssvårigheter inom bland annat språkliga, sociala och kognitiva förmågor, 
vilket innebär att de i större utsträckning möter svårigheter i skolan än deras jämnåriga. 
I studien framkommer även att samband ses mellan barn med svårigheter och familjens 
socioekonomiska tillgångar. Det framgår att mammor med låg socioekonomi inte 
stimulerar barnens utveckling tillräckligt, vilket i sin tur medför att barnen möter 
svårigheter när de kommer till skolan. De barn som deltar i specialundervisning i tidig 
ålder utvecklas mer än de barn som inte får specialundervisning. Det finns även 
forskning som visar på att de barn som fick specialundervisning i tidig ålder lyckades 
bättre senare i livet, t.ex. att de i högre grad studerade på universitet och hade arbeten 
med hög status (Celebioglu Morkoc & Atan Acar, 2014).  
 
Sandberg m.fl. (2010) gjorde en studie med fokus på  att definiera konstruktionen av 
barn i behov av särskilt stöd i förskolan och om denna definition hör samman med. 
Studien gjordes i 540 förskoleverksamheter i 22 svenska kommuner. Frågeformulär 
skickades ut till förskollärare som hade en månad på sig att besvara frågorna. Genom 
studien framkom det att 17% av förskolebarnen definierades vara i behov av särskilt 
stöd. Fyra procent av de barnen hade formellt rätt till särskilt stöd medan de andra 
barnen var barn utan diagnos som ansågs vara i behov av stöd. Första steget i studiens 
analys var att kvalitativt analysera förskollärarnas definitioner av barn i behov av 
särskilt stöd.  Utifrån definitionerna kategoriserades beskrivningarna av barnen efter 
likheter och skillnader. Dessa likheter och skillnader tematiserades sedan i två olika 
perspektiv, barnperspektiv och organisatoriskt perspektiv. Sedan analyserades hur 
förskolans organisation och barnens egenskaper hörde samman med definitionen av 
barn i behov av särskilt stöd.  
 
I resultatet framkom att de förskolor som definierade barn i behov av särskilt stöd 
utifrån barnperspektiv var dubbelt så många som de som beskrev barnen utifrån ett 
organisatoriskt perspektiv. Det framkom även att i de förskolor som utgick från ett 
barnperspektiv kunde definiera barnen utifrån tre teman. Det första temat utgick från att 
alla barn kan vara i behov av särskilt stöd ibland. Stödet kan behövas tillfälligt eller 
varaktigt och att vissa barn kan vara i behov av stöd i större utsträckning än andra. Det 
andra temat är de barnen som formellt är i behov av särskilt stöd, alltså de barn som har 
en diagnos. Det sista temat innefattar de barn som anses vara i behov av stöd men 
saknar en diagnos. Dessa barn behöver stöd för att klara de vardagliga aktiviteterna i 
förskolan. De förmågor barnen kan ha svårt för är språkliga, känslomässiga och sociala 
förmågor. Utifrån det organisatoriska perspektivet framträdde tre faktorer, personal, tid 
och resurser. Beskrivningarna antydde att barnen inte klarade av förskolans vardagliga 
aktiviteter. Personalen i förskolan behövde extra resurser för att kunna möta dessa barn 
och lärare med utbildning inom specialpedagogik efterfrågades (Sandberg m.fl., 2010). 
 
I resultatet framkom en skillnad genom att man kunde se att i förskolor som utgick från 
barnperspektiv ansågs fler flickor vara i behov av särskilt stöd än de förskolor som 
utgick från ett organisatoriskt perspektiv. Det framkom även i studien att om en 
förskolegrupp bestod av många barn som ansågs vara i behov av särskilt stöd arbetade 
pedagogerna mer utifrån att inkludera barnen i gruppen. I de fall där endast ett fåtal barn 
ansågs vara i behov av särskilt stöd var det vanligare att exkludera och arbeta mer 
individuellt med barnet. Det som anses vara normalt i en barngrupp konstruerar vilka 
barn som anses vara i behov av särskilt stöd, eftersom dessa barn avviker från normen i 
den gruppen. En viktig slutsats i denna studie är att man kan se att om pedagogerna får 
mer stöd kan de fokusera på hur man kan involvera alla barn i den ordinarie 
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verksamheten, jämfört med om personalen lägger ner tid och energi på att försöka öka 
antalet personal (Sandberg m.fl., 2010) 
 
Westling Allodi (2014) har gjort en litteraturstudie för att ge en inblick i hur skolan 
fungerar och visa på olika utvecklingsområden inom skolväsendet. Författaren menar på 
att det finns ett glapp i lärarutbildningen, vilket omfattar kunskap kring hur man 
bemöter barn med höga förmågor. I Sverige benämns dessa barn bl.a. som särbegåvad, 
högbegåvad eller barn med höga förmågor. I studien framkommer att det saknas 
definitioner på dessa barn i styrdokumenten och att detta kan bidra till att det kan vara 
svårt att utveckla en pedagogik för att bemöta de barnen. Barn som är högbegåvade kan 
ge uttryck för sina förmågor eller dölja sina förmågor, detta beroende av vilket 
bemötande de får. Högpresterande barn tillägnar sig kunskaper snabbare än sina 
jämnåriga kamrater och klarar av att göra saker tidigare än vad andra barn gör. Ofta har 
högpresterande barn mycket energi i sina lekar och förväxlas ibland med barn som är 
hyperaktiva. Det är vanligt att man kan uppfatta högbegåvade barn som att de saknar 
social kompetens. 
 
Vidare menar författaren att det i läroplanen finns mål som är utformade efter vad som 
anses vara önskvärt att uppnå för genomsnittliga barn och Sveriges läroplanen verkar 
kunna anpassas efter de barn som avviker från denna norm. Inkludering är viktigt och 
att alla barns och elevers behov tas till vara på poängteras, det kan dock vara svårt för 
förskolorna och skolorna att tillgodose behoven. Högpresterande barn deltar vanligen i 
ordinarie undervisning och finns undersökningar som visar att högpresterande barn ofta 
ignoreras i verksamheten. I studien ser man att det är viktigt att anpassa verksamheten 
och erbjuda barnen stimulerande aktiviteter för att bidra till en vidare utveckling för 
barnet. Hur högpresterande barn bemöts i förskolan är beroende av förskollärarnas 
inställning. Om man inte möter barnens behov kan det leda till att barnen blir 
understimulerade och tappar intresset för undervisningen, vilket då får negativa effekter 
på barnets utveckling. Det har visat sig att barn kan dölja sina förmågor för att lättare 
passa in och bli omtyckte i barngruppen. Det är även viktigt att stötta barnen och möta 
deras behov eftersom studier visat att barnens självförtroende kan påverkas negativt av 
att bli hämmad av att inte få undervisningen utformad efter sina behov. För att bemöta 
barnen och anpassa verksamheten efter deras behov är det viktigt med kunskaper hos 
pedagogerna om hur man ska bemöta detta (Westling Allodi, 2014).  
 
Westling Allodi (2014) beskriver att möjligheten att få särskilt stöd i undervisning kan 
vara beroende av familjens förutsättningar. I en undersökning kunde man se att 
föräldrarna hade hög utbildning och att föräldrarna i stor utsträckning bidragit till att 
stödinsatser för deras barn skulle sättas in skolan. Man kan även se att detta kan påverka 
förskolans verksamhet, då det finns fall där föräldrarna som är initiativtagare och 
efterfrågar stödinsatser. Det är viktigt att detta inte blir en norm, även barn med 
föräldrar som har lägre utbildningsnivå bör erbjudas stöd i samma utsträckning som de 
barn som har mer välutbildade föräldrar.   
 
3.1.1  Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att tidiga stödinsatser är viktiga för barns 
utveckling. Celebioglu Morkoc och Atan Acar (2014) lyfter fram att de personer som 
fått stödinsatser i högre utsträckning studerar på universitet och har arbete med hög 
status. Utifrån Westling Allodis (2014) studie kan man även se att barn som bemöts 
utifrån sina behov och stimuleras utifrån sin nivå trivs bättre i skolan och förskolan och 
att det i sin tur kan gynna barnens psykiska hälsa. Författaren beskriver även att 
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högpresterande barn kan dölja sina förmågor för att bättre passa in i gruppen (Westling 
Allodi, 2014). Om man som pedagog accepterar att alla barn kan vara olika och om man 
bemöter barnen på deras nivå kan detta leda till att barnen i större utsträckning vågar 
vara sig själva. Om pedagogerna försöker anpassa verksamheten efter alla barn, blir det 
heller inte avvikande att ha svårigheter eller vara högpresterande. Förskollärarnas 
bemötande av barns olikheter styr hur verksamheten utformas.  
 
3.2  Teorianknytning  
Vid analys av uppsatsens frågeställning kommer jag att använda mig av olika perspektiv 
som kan komma att uppstå. I ett sätt att försöka förstå frågeställningen menar 
Denscombe (2009) att man utifrån analysen kan identifiera olika kategorier. Att 
använda kategoriseringar kan bidra till att tydliggöra sambanden mellan det som 
framkommer i intervjuerna med förskollärarna. von Wright (2002) beskriver två 
perspektiv på lärares bemötande mot barn, det punktuella och det relationella, dessa 
perspektiv kommer förtydligas i detta avsnitt. Perspektiven kommer att användas för att 
kategorisera intervjudeltagarnas svar för att skapa en tydligare överblick. 
 
Genom att göra olika kategoriseringar för att redovisa resultatet kan intervjusvaren 
sorteras under olika teman vilket kan bidra till att tydliggöra likheter och skillnader i 
förskollärarnas svar. Denscombe (2009) menar att man utifrån analysen av intervjuerna 
kan finna olika kategoriseringar som kan tydliggöra samband och olikheter mellan 
intervjuerna. Vid analys av resultatet kommer jag utgå från von Wrights två perspektiv 
kring hur lärare bemöter barn och elever.  
 
von Wright (2002) menar att det relationella perspektivet innebär att man förstår en 
person i relation till sammanhanget. Samspelet mellan en individ och andra aktörer är 
viktigt för att förstå individens handlingar eftersom handlingar påverkas av samspelet 
och sammanhanget. von Wright poängterar att när man utgår från det relationella 
perspektivet så kan en persons svårigheter framträda på olika sätt beroende av 
sammanhang och situationer. Ett barns svårigheter är inte tidsbestämda och framträder 
alltså inte heller i samma utsträckning hela tiden. von Wright betonar att stödarbetet kan 
tillämpas i hela verksamheten och att man kan arbeta med att tillgodose ett barns 
speciella behov i hela barngruppen och bidra till att det berörda barnet blir mer delaktig 
i verksamheten. 
 
I det punktuella perspektivet belyser von Wright (2002) att man fokuserar på 
individernas egenskaper. När ett barn i behov av stöd ska få hjälp fokuserar man först på 
att ta reda på vilket problem individen har. Man ser inte till sammanhanget utan ser 
svårigheten som ett problem som finns hos barnet. Svårigheterna ses även som 
tidsbestämda och anses kunna upphöra när man satt in stödinsatser som bearbetat 
svårigheterna. Genom det punktuella perspektivet ser man barnets problem som 
individuella och man försöker tillfredsställa barnets behov genom att rikta sig direkt till 
det berörda barnet. 
 
von Wright (2002) menar dock att man som lärare inte alltid tillhör det ena eller det 
andra perspektivet, utan att man kan använda båda perspektiven i sitt bemötande med 
barnen.  
 
Bjervås (2011) beskriver två perspektiv som framträder i förskollärares tal om 
förskolebarn. Bjervås använder sig av begreppen barn som person eller barn som 
position.  När barnet ses som person innebär det att man ser barnet som bärare av sina 
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egenskaper och förmågor, det är barnet som bär problemet eller svårigheten. När 
svårigheterna ses som en konsekvens av sammanhanget barnet befinner sig i använder 
Bjervås begreppet barn som position. Barnets förmågor och egenskaper kan kopplas till 
sammanhanget, alltså ett barns svårighet kan finnas i en situation men inte en annan 
(Bjervås, 2011). Jag menar att detta går att jämföra med von Wrights beskrivningar av 
punktuellt och relationellt perspektiv. Eftersom likheter finns mellan det punktuella och 
barnet som person där man ser att att det är barnet som bär svårigheter, samt likheter 
mellan det relationella och barnet som position där svårigheter påverkas av 
sammanhanget.  
 
Jag kommer utgå från både Bjervås och von Wrights beskrivningar när jag kategoriserar 
intervjusvaren, då jag menar att dessa perspektiv hör samman. Även om jag i analysen 
väljer att benämna kategorierna utifrån Bjervås beskrivning, passar även von Wrights 
perspektiv in under dessa rubriker. Likaväl som Bjervås beskrivning kan kopplas till 
kombinationen av det punktuella och relationella perspektivet. Enligt min analys kan 
Bjervås beskrivningar liknas med von Wrights beskrivningar, och tvärtom, därför 
kommer båda perspektiv framträda.  
 
Utifrån intervjuerna med förskollärarna kommer svaren sorteras och kategoriseras 
utifrån dessa perspektiv. Detta genom att urskilja skillnader och likheter mellan svaren 
angående hur förskollärarna beskriver barn i behov av särskilt stöd. Med utgångspunkt i 
min frågeställning kring vilka barn som bedöms vara i behov av stöd och varför 
kommer förskollärarnas svar att kategoriseras utifrån beskrivna perspektiv. Beroende på 
om förskollärarna beskriver barns svårigheter som en konsekvens av sammanhanget 
eller ej, sorteras beskrivningarna utifrån ovan nämnda perspektiv. 
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4  Metod 
I detta kapitel kommer mitt metodval presenteras och motiveras. Metoden är vald för att 
kunna besvara min frågeställning på bästa sätt genom att ta reda på förskollärares tankar 
kring ämnet. Urval av intervjupersoner, de forskningsetiska principer som jag tillämpar 
och en beskrivning av hur empiriinsamlingen gått till kommer att presenteras i detta 
kapitel.  
 
4.1  Val av metod  
Uppsatsen kommer utgå från fenomenografisk forskningsansats. Fenomenografi utgår 
från att undersöka människors uppfattningar och det jag vill nå med uppsatsen är 
förskollärares uppfattningar kring en förskola för alla. Uljens (1989) beskriver att 
fenomenografins utgångspunkt är att man antar att olika människor kan ha olika synsätt 
om samma fenomen.  
 
Som jag beskrivit tidigare är inte mitt syfte att finna några korrekta svar från 
förskollärarna hur man ska arbeta för att skapa en förskola för alla barn. Däremot kan 
jag finna intressanta tankegångar om hur ett begränsat antal förskollärare uppfattar att 
de arbetar kring att uppnå förskolans uppdrag att anpassa förskolans verksamhet till alla 
barn. Eftersom personer kan ha olika synsätt kan det framkomma olika uppfattningar 
och olika sätt att arbeta inom det berörda ämnet. Kihlström (2007a) menar att de 
intervjuade förskollärarnas uppfattningar kan vara både teoretisk kunskap eller 
erfarenheter de fått genom praktiskt handlande.  
  
4.1.1  Urval av undersökningsgrupp 
Insamlingen av empiri kommer att ske på två olika förskolor. Där kommer intervjuer 
hållas med fyra förskollärare. Urvalet av de deltagande förskollärarna skedde 
slumpmässigt. Samtliga förskollärare som intervjuas har erfarenhet av arbete med 
särskilt stöd i förskolan och de har arbetat i förskolan mellan 14 och 26 år. Eftersom 
förskolans styrdokument poängterar att förskolan ska anpassas efter alla barn kan man 
förutsätta att alla förskollärare har någon erfarenhet kring arbete med att anpassa 
förskolans verksamhet efter barnen, och de har som sagt erfarenhet av att arbeta med 
barn i behov av särskilt stöd.  
 
4.2  Insamling & bearbetning av empiri 
För att samla in empiri kommer jag använda mig av intervjuer. Denna metod används 
eftersom jag vill ta del av förskollärares uppfattningar kring en förskola för alla barn. I 
detta avsnitt kommer jag presentera hur insamling av empiriskt material kommer gå till.  
 

4.2.1  Intervju 
För att kunna besvara mitt syfte som är att undersöka hur förskollärare arbetar för att 
möta alla barn i förskolan kommer jag att använda mig av intervjuer. Den typ av 
intervju som kommer att använda är semistrukturerade personliga intervjuer. Genom att 
ställa öppna frågor finns möjlighet att synliggöra respondenternas tankar kring ämnet en 
förskola för alla. Förskollärarna kommer uppmuntras att samtala öppet utifrån sina 
erfarenheter och tankar kring ämnet, eftersom studiens syfte är att ta reda på deras 
uppfattningar. Studien bygger på kvalitativ data eftersom empiriinsamligen görs via 
intervjuer. Intervjuerna kommer att hållas med ett fåtal förskollärare från två olika 
förskolor. Jag vill använda mig av personliga intervjuer för att kunna fokusera på de 
enskilda förskollärarnas åsikter kring arbetet med en förskola för alla. Intervjuerna 
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kommer spelas in och genomföras med en respondent åt gången vilket kan underlätta 
arbetet med transkriberingen, eftersom det tydligt hörs vem som uttrycker vad. Detta 
underlättar även möjligheten att göra en viss jämförelse mellan förskollärarnas svar för 
att eventuellt finna likheter och skillnader i tankar och arbetssätt t.ex. punktuellt och 
relationellt perspektiv. Detta val av metod kan styrkas med Denscombe (2009) som 
beskriver semistrukturerade och personliga intervjuer samt kvalitativ datainsamling.  
 
4.2.2  Analys av empiri 
Efter intervjuerna kommer ljudinspelningarna att transkriberas och skrivas ner. 
Kihlström (2007b) framhäver att man bör göra en beskrivande sammanställning av 
intervjusvaren, en transkribering. Genom att lyssna till och läsa igenom intervjuerna 
flera gånger blir det lättare att förstå innebörden i respondenternas svar samt att mönster 
i svaren kan urskilja sig. För att få en så korrekt transkribering som möjligt kommer 
därför mina inspelningar att lyssnas igenom ett flertal gånger för att ingen viktig 
information ska gå förlorad.  
 
Utifrån transkriberingen kommer sedan intervjusvaren att kategoriseras. Denscombe 
(2009) menar att man utifrån kategorierna lättare kan se samband mellan intervjusvaren. 
Kihlström (2007a) menar att kategorierna ska skilja sig åt för att visa på en bredd på 
intervjusvaren. Kategorierna som framkommer vid analysen av den transkriberade 
empirin kommer att presenteras i kapitel 5. Sedan kommer resultatet att sättas i relation 
till tidigare forskning och vald teori i kapitel 6. Utifrån den valda teorin kommer 
resultaten att kategoriseras ytterligare en gång för att samband mellan von Wrights 
(2002) punktuella och relationella perspektiv ska framhävas. 
 
4.2.3  Metodkritik & Trovärdighet  
Att utgå från fenomenografi innebär att jag kommer ta del av förskollärares tankar kring 
en förskola för alla och arbete med särskilt stöd. Eftersom jag kommer studera 
förskollärares uppfattningar innebär det att svaren kan komma att skilja sig ifrån 
varandra och att inget kan ses som rätt eller fel i förskollärarnas beskrivningar. Som jag 
beskrev vid mitt syfte vill jag med denna uppsats undersöka förskollärares tankar kring 
ett visst fenomen. Jag kommer därför inte försöka nå några korrekta beskrivningar av 
hur bedömning och arbetssätt ska gå till. Förskollärarnas beskrivningar kommer 
presenteras och tolkas utifrån att de är sanna. Jag är medveten om att förskollärarna kan 
försköna beskrivningar av verksamheten och att deras beskrivningar av arbetssätt 
kanske inte tillämpas i praktiken. Kihlström (2007b) menar att citat kan stärka och 
förtydliga det som framkommer i resultatet, relevanta citat från förskollärarna kommer 
därför att användas i kommande kapitel. Det som framkommer i intervjuerna kan ses 
som användbara tips och arbetssätt från verksamma förskollärare. Dessa tips kan i sin 
tur vara användbara för andra förskollärare att tillämpa i sin egen profession.  
 
4.2.4  Forskningsetiska principer  
Eftersom den valda metoden att samla empiri är genom intervjuer finns vissa principer 
som bör tillämpas vid forskning med människor som vetenskapsrådet presenterat. Det 
finns fyra forskningsetiska principer som är viktiga att ha i åtanke vid intervjuer. Den 
första principen är informationskravet. Det innebär att man ska informera kring 
forskningens syfte till de som deltar i forskningen. I och med samtyckeskravet 
bestämmer intervjupersonerna över sitt deltagande i studien och de kan när som helst 
välja att avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonerna 
ska ges största möjliga anonymitet samt att deras personuppgifter förvaras så att ingen 
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obehörig kan ta del av dem. Slutligen finns nyttjandekravet vilket innebär att alla 
insamlade uppgifter endast får användas för forskning (Björkdahl Ordell, 2007).  
 
Dessa krav kommer att tillämpas i min uppsats genom att de berörda förskollärarna 
kommer få information kring studien i förväg. Förskollärarna kommer kontaktas via 
telefon där de får information om studiens syfte och får erbjudande att delta i en intervju 
för att besvara syftet på uppsatsen. Jag kommer vid telefonsamtalet och vid intervjuerna 
även informera förskollärarna om att de när som helst kan avbryta sin medverkan i 
studien, både innan, under och efter intervjun. Med tanke på konfidentialitetskravet 
kommer jag informera förskollärarna kring att deras namn kommer fingereras i 
uppsatsen. Jag har valt att inte använda några namn i uppsatsen, vilket även ökar 
förskollärarnas anonymitet. Förskollärarna kommer även få information om att det som 
framkommer under intervjuerna endast kommer användas till denna uppsats och att jag 
kommer förvara materialet oåtkomligt för andra för att sedan radera empirin efter 
avslutad studie. 
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5  Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet presenteras genom olika kategorier utifrån den 
insamlade empirin. Denscombe (2009) menar att om resultatet presenteras utifrån olika 
kategorier eller teman som kan framkomma vid analys av intervjuerna kan det vara 
lättare att se samband mellan det som förskollärarna framhäver. Utifrån intervjuerna 
med förskollärarna har jag funnit vissa likheter och därför utgått från det som 
framkommit, utifrån det har jag sedan kategoriserat resultatet som kommer presenteras 
nedan. Kapitlet kommer avslutas med en sammanfattning av vad som framkommit i 
resultatet.  
 
5.1  En förskola för alla barn  
Vid intervjuerna samtalade jag med förskollärarna kring vad en förskola för alla barn 
kan vara. De beskrivningar som framkom kommer att presenteras under denna rubrik.  
 
En av förskollärarna menade att citatet ”verksamheten ska anpassas till alla barn i 
förskolan” som finns i  Lpfö 98 (rev. 2010) endast är ”en fint skriven mening som 
återfinns i olika styrdokument för förskolan”. Hon menade att ekonomin styr förskolans 
möjlighet att anpassa verksamheten efter alla barn och att det är svårt att anpassa 
verksamheten efter alla barn eftersom det saknas resurser.  
 
Gemensamt för alla förskollärare var att de nämnde barngruppens storlek. De ansåg att 
gruppen är för stor, vilket verkade begränsa deras möjligheter att möta alla barn. Detta 
återkommer jag till senare i kapitlet.  
 
Två av förskollärarna berättade att de varje dag hade samlingar i små grupper i stället 
för med alla barn på avdelningen, båda verkade vara positiva till detta. I och med att de 
var i små grupper ansåg de att det var lättare att se till alla barn i den lilla gruppen. En 
av dessa förskollärare sa:  
 

Vi buntar inte ihop. Vi sitter vid tre bord i matsalen även om det inte är många 
barn vid varje, istället för att slå ihop oss, för slår vi ihop oss är det plötsligt vi 
som sitter och diskuterar något. Vi slår inte ihop oss med avdelningen jämte bara 
för det är lite barn och lugnt. 

 
Hon menade att för att möta varje barn och kunna anpassa verksamheten till alla bör 
man ta vara på de stunder där det är lite barn. Ofta är det förskollärarna som vill gå ihop 
för att de får en chans att prata då, vilket hon menade gör att barnen kommer i skym 
undan. Båda förskollärarna som pratade om att ha små grupper vid t.ex. samlingar 
menade att man skulle ta vara på tiden och ge barnen den tiden när tillfälle ges i stället 
för att slå ihop. De menade att exempelvis vid lunchen sitta med tre barn vid varje bord 
om det är lite barn, i stället för att alla ska sitta vid samma.  
 
Alla förskollärare pratade om att de önskade att de kunde möta alla barn och stötta de 
barn som behövde lite extra genom att sitta ensam med dem. En förskollärare beskrev 
att hon önskade att det fanns en bemanningspool så det var lätt att få tillgång till extra 
personal vid behov. Genom en bemanningspool ansåg hon att möjligheten att lättare 
kunna arbeta mer enskilt med vissa barn skulle finnas.  
 
En förskollärare menade att man får arbeta utifrån vissa barn och stötta dem genom 
barngruppen och fånga upp deras behov. De tre andra förskollärare nämnde att det finns 
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barn som ”faller mellan stolarna” eftersom de ”klarar sig själva” och att man då 
fokuserar mer på de barnen som är i behov av extra stöd. De menar då att man inte ser 
till alla barns behov eftersom de som hamnar mellan stolarna får klara sig själva mer. 
De får också delta i de aktiviteter som till största del genomförs utifrån ett annat barns 
behov, även om de aktiviteterna gynnar alla barns utveckling och lärande. En av 
pedagogerna berättar att hon kan ha ”dåligt samvete ibland. För vissa barn hamnar mer i 
skym undan, att de barn i behov av särskilt stöd kanske tar mer plats i barngruppen.”  
 
5.2  Förskollärare beskriver svårigheter 
Vid intervjuerna beskrev förskollärarna att man märkte på barnen i barngruppen vilka 
barn som behövde mer stöd. Vid intervjuerna beskrevs ett antal svårigheter som jag valt 
att presentera utifrån olika kategorier. I SOU:s (1972) rapport beskrevs barnens 
svårigheter som fysiska, psykiska, sociala, känslomässiga eller språkliga. Samma typ av 
svårigheter framträdde även under intervjuerna med förskollärarna i denna uppsats. De 
svårigheter som enligt förskollärarna märks i barngruppen kommer kategoriseras som 
språkliga, sociala, motoriska eller funktionsnedsättningar under detta kapitel. En av 
förskollärarna påpekade att de i arbetslaget hade diskuterat att alla barn kan behöva 
extra stöd ibland, beroende på vad som hände runt omkring barnet.  
 
5.2.1  Språkliga svårigheter 
Den mest framträdande kategorin kring svårigheter var att förskollärarna pratade om 
språkliga svårigheter som kunde finnas i barngrupperna. Alla fyra förskollärare nämnde 
den språkliga utvecklingen i stor utsträckning under intervjuerna.  
 
Förskollärarna beskrev inte specifikt hur språksvårigheter märktes i barngruppen, men 
samtliga förskollärare gav exempel på hur särskilt stöd kan ges utifrån just språkliga 
svårigheter. En förskollärare ger exempel på att man kan använda sig av bilder för att 
stötta barnen i språket. Det kan vara bilder som beskriver vad som ska göras. Bilderna 
kan visa att ”nu ska vi klä på oss, nu ska vi gå ut och nu ska vi äta mat till exempel”. 
Hon sa även att bilder kunde användas vid sånger, för att förtydliga vilken sång man 
sjunger och vad man sjunger om. En annan pedagog nämnde att vårdnadshavare kan 
berätta om vad man arbetar med via barnhälsovårdens logoped. Hon menade att 
vårdnadshavarna kanske kan delge förskollärarna material eller berätta vad de fokuserar 
på just nu, för att förskolan kan möta barnets behov och träna på liknande delar även i 
förskolan.  
 
Förskollärarna beskrev att man kan arbeta med språket i hela barngruppen, man kan 
inkludera alla barnen även om man utgår från ett barns svårigheter. Exempelvis så visar 
man alla barn vid samlingen bilden på vilken sång man ska sjunga. En förskollärare 
uttryckte: 
 

Det språkliga kan man ju inkludera i hela barngruppen, då behöver man bara 
verktygen och metoder för hur man kan göra. Det är ju inte såna grejer man 
behöver plocka ut ett barn för utan det är bättre att göra det tillsammans, så det 
inte blir så utmärkt heller.  
 

Med detta menade hon att man kan fokusera på ett barns behov men arbeta med det i 
hela gruppen, för att det inte ska bli utmärkande att just ett barn går iväg och arbetar. 
Hon menade även att det kan bli en negativ känsla för barnet att bli utpekad genom att 
behöva gå iväg och träna. Samtliga förskollärare påpekade att språkutvecklande 
aktiviteter gynnar hela barngruppen eftersom alla är mitt i sin språkutveckling.  
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En av förskollärarna gav ett exempel på hur man kan arbeta individuellt med ett 
specifikt material utan att uttala det särskilt tydligt. Hon menade att man kunde be 
barnet komma och sätta sig hos en och göra det spännande för barnet att det exempelvis 
säga ”titta vad jag har för lappar här” och sedan arbeta utifrån det materialet. 
Förskolläraren menade att detta kunde göra att man fick en chans att arbeta individuellt 
med bara det barn som behöver extra stöd, utan att ta bort det från barngruppen. Hon 
poängterade att man inte behövde säga att ”nu ska vi träna på detta” dels för att göra det 
roligare för barnet men även för att inte utmärka barnet genom att ta bort det från 
barngruppen på ett sätt som de andra barnen uppmärksammar. Två av de intervjuade 
förskollärarna uttryckte att de önskade att möjligheten att få sitta ensam med ett barn 
skulle finnas och en tredje förskollärare sa att det ibland finns tid att sitta ensam med ett 
barn och träna det språkliga i lugn och ro.  
 
5.2.2  Sociala & känslomässiga svårigheter  
Den andra kategorin som återkom vid intervjuerna var att barnen kan ha svårt för det 
sociala och känslomässiga. Vid beskrivningar av de svårigheter som kan kopplas till det 
sociala samspelet beskrev två av förskollärarna att det kan märkas i barngruppen att det 
”händer saker runt omkring” barnet och båda påpekade att barnen ”kanske inte hänger 
med i gruppen”. De två förskollärarna beskrev även att barnen kunde bli utåtagerande 
eller att de inte tar kontakt med resten av barngruppen. En av förskollärarna poängterar 
att det läggs stor vikt vid att få det att fungera kring de barn som har svårt med samspel 
och det emotionella. Hon sa att ”om det fungerar för de barnen, fungerar hela 
barngruppen bättre”. 
 
En förskollärare sa vid intervjun att man kan märka i barngruppen att det inte fungerar, 
att det blir mycket konflikter. Men hon menar också att det kan vara förskolans 
utformning som påverkar barnets beteende. Förskolläraren beskrev det såhär: 
 

Ibland kanske det inte märks hemma, utan det kommer här, när det är 22 barn, 
det är trångt och man kan inte gå undan […] det är massa intryck hela tiden.  

 
Hon menar att exempelvis ljudnivån i förskolan kan påverka barnet och skillnaderna 
mellan hemmet och förskolans miljö är stora, vilket kan ha betydelse för olika 
beteenden.  
 
En av pedagogerna uttrycker att det kunde gynnat barnet med sociala svårigheter om 
möjligheten att gå iväg från barngruppen fanns. Hon menar att man då kan gå iväg med 
det barnet tillsammans med ett annat för att ”träna på att leka”. En annan förskollärare 
pratar om att barnet själv kan uppleva ett misslyckande i olika situationer kring det 
sociala eller emotionella. Därför är det viktigt att hjälpa barnen i dessa situationer för att 
det inte ska bli en negativ spiral.  
 
I en av intervjuerna nämner en förskollärare även att det är viktigt att lyfta det som är 
positivt kring barnen med svårigheter i socialt samspel, både inför barngruppen men 
även inför vårdnadshavarna. Detta för att inte barnet ska kopplas samman med något 
negativt i barngruppen. Hon menade även att det är viktigt att lyfta positiva saker till 
barnets vårdnadshavare, är det ett barn som slåss varje dag behöver inte 
vårdnadshavarna höra det varje dag. Utan att man berättar positiva saker som händer 
kring barnet. Förskolläraren poängterade också att man inte ska undanhålla något för 
barnets vårdnadshavare.  
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5.2.3  Motoriska svårigheter  
En tredje rubrik jag valt att kategorisera utifrån är motoriska svårigheter. Dessa 
svårigheter framträdde nästan inte alls i intervjuerna. Vid frågan kring vilka svårigheter 
barnen kan ha nämnde alla fyra förskollärare att det kan vara bland annat motoriska 
problem.  
 
En av förskollärarna berättade att när hon tänker på barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan tänker hon främst på kroppsliga eller motoriska svårigheter, men vidare under 
intervjun inte nämnde hon inte särskilt mycket om dessa svårigheter. Hon berättar att 
när man tittar på barnets utveckling och lärande kan det märkas att barnet inte hänger 
med i den motoriska utvecklingen ”och kanske behöver mer träning på det”.  
 
Under intervjuerna framkom inte vilka motoriska förmågor som kunde kopplas till 
motoriska svårigheter i förskolan. Det framkom heller inga konkreta arbetssätt eller 
metoder för att utmana barnens motoriska utveckling.  
 
5.2.4  Funktionsnedsättningar  
En annan kategori av barn i behov av särskilt stöd förskollärarna pratade om i förskolan 
var funktionsnedsättningar. Denna kategori beskrevs inte särskilt ingående, även om 
samtliga förskollärare nämnde det. När förskollärarna pratade om barn med 
funktionsnedsättningar använde de ord som ”synliga handikapp”, ”inte kan gå, sitter i 
rullstol” eller att ”det finns vissa barn som det mer syns på att de behöver stöd, de kan ju 
ha en funktionsnedsättning”. En av förskollärarna nämnde att det kunde röra sig om 
barn som hade problem med hörseln och hon berättade även att man kunde få 
hörselslingor för att stötta detta. Mer ingående samtalar inte förskollärarna om vilka 
funktionsnedsättningar barnen kan ha eller vilken hjälp de erbjuds. 
 
En förskollärare sa att man ibland kunde prata med vårdnadshavare om att ta kontakt 
med BVC om man misstänker att det kan vara något som behöver utredas gällande 
barnens utveckling. En annan förskollärare berättade att ”om det finns en 
funktionsnedsättning är ofta föräldrarna medvetna och vill också ha resurser i 
förskolan”.  
 
5.3  Faktorer som påverkar  
Vid intervjuerna framkom det att vissa faktorer kan påverka verksamhetens utformning 
mer än andra. Exempelvis pratar förskollärare mycket om tillgång på extra personal, 
samarbetet med speciallärare. Även barngruppens storlek och möjlighet till att ge 
särskilt stöd individuellt är genomgående vid intervjuerna. En faktor som kan påverka 
förskollärarnas arbetssätt kan vara deras upplevelser av stödet de får från 
förskolechefen. Dessa faktorer kommer beskrivas närmare under kommande rubriker.  
 
5.3.1  Extra resurs, personal & speciallärare 
De fyra förskollärarna pratar alla om tillgång på speciallärare eller extra resurs/personal. 
Någon nämner att det borde finnas som en bemanningspool så det snabbt kan komma in 
extra personal vid behov. Något som framkommer är att förskollärarna upplever 
svårigheter i att få tillgång till extra personal i barngruppen då de upplever att det 
behövs. En förskollärare berättar att även om hon tycker att det är svårt att få extra 
personal så upplever hon att de fått resurstimmar när det verkligen behövts. Inte särskilt 
många timmar med extra stöd, men så pass att de ändå kunnat stötta upp det mest akuta 
i verksamheten.  
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Samtliga förskollärare beskriver dock att ta kontakt med speciallärare som enkelt. Även 
om en förskollärare påpekar att det kan ta lång tid innan specialläraren kommer till 
förskolan. Hon berättar att när de kontaktar specialläraren för att få hjälp och 
handledning så dröjer det cirka två månader innan specialläraren kommer till förskolan. 
Förskollärarna beskriver att specialläraren kan komma och kolla på barngruppen för att 
sedan bidra med tips och idéer till verksamhetens utformning. Specialläraren ses som ett 
bollplank som man kan kontakta för att samtala kring något i verksamheten och 
specialpedagogen kan komma med olika idéer.  
 
En av förskollärarna beskriver en skillnad mellan förr och nu angående speciallärare och 
resurspersonal. Hon menar att det gick fortare för specialläraren att komma till 
verksamheten förr, hon beskriver även att det var lättare att få mer personal förut. ”Det 
var bara att få en resurs när det behövdes” säger hon vid intervjun. Nu är det mycket 
svårare att få extra personal, något som samtliga förskollärare verkar vara överens om.  
 
5.3.2  Möjligheter till individualisering 
Alla förskollärare pratar om möjligheten att sitta ensam med ett eller ett par barn och ge 
det stöd som behövs för barnets behov. Detta kräver enligt vissa förskollärare mer 
resurser, eftersom de menar att de vill gå iväg och få möjlighet att arbeta enskilt med ett 
barn. En skillnad som framkom under intervjuerna är när en förskollärare beskriver hur 
hon arbetar med att ge individuellt stöd till ett barn. Hon menar att man kan sitta enskilt 
med ett barn och stötta, men fortfarande vara kvar i barngruppen. Detta gör även att 
barnet inte känner sig utpekad inför barngruppen eftersom de inte är uttalat att man 
arbetar enskilt med just det barnet. Hon menar att även om det kommer fler barn som  
visar intresse för aktiviteten gör inte det något, utan de kan också delta i aktiviteten.  
 
Samtidigt beskrev hon sina erfarenheter kring att arbeta enskilt med ett barn där det var 
viktigt att möjligheten att sitta ensam med barnet fanns. Hon gav exempel på situationer 
där stödet behövdes ges öga mot öga mellan ett barn och en pedagog för att materialet 
skulle tillgodose barnets behov. En annan av förskollärarna nämner även att det i vissa 
fall kunde vara viktigt att kunna sitta avskilt för ett barns behov, eftersom ljudnivån och 
händelser runt omkring kan påverka barnets koncentration. Förskolläraren ansåg att man 
skulle se till varje barns behov och därifrån avgöra om stödet borde ges enskilt eller i 
grupp, förskolläraren sa att: 

 
”det viktiga är att man utgår från barnets svårigheter. Vad är det för svårigheter 
och vad kräver det för stöd? Går det tillsammans med hela barngruppen är ju det 
det bästa, men är det så att det krävs bara det barnet och en pedagog så är ju det 
det bästa för barnet”.  

 
5.3.3  Barngruppens storlek påverkar verksamheten 
Ett samtalsämne som uppkom i alla intervjuer var barngruppens storlek. Som jag 
nämnde vid förskollärarnas beskrivningar av en förskola för alla påpekade samtliga 
förskollärare att barngruppens storlek påverkar deras chanser att se och möta alla barns 
behov. En förskollärare sa när jag bad henne att beskriva en förskola som ska möta alla 
barn: 
 

”Först och främst tycker jag att man trycker in så många barn hela tiden, stora 
barngrupper, det gör att det blir svårt att anpassa efter varje barn… Det måste 
vart mycket lättare på den tiden man hade tolv barn”.  
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Hon ansåg att en skillnad från förr jämfört med nu kan påverka förskollärares chans att 
tillgodose alla barns behov, eftersom man tidigare hade färre barn och därför lättare såg 
alla barn. Jämfört med idag då hon upplever barngruppernas storlek gör det svårare för 
pedagogerna att se alla barnen på samma sätt som tidigare.  
 
En förskollärare nämner även att det barnen kan påverkas av gruppens storlek, det kan 
visa sig att det finns exempelvis känslomässiga svårigheter. Detta kan leda till 
utåtagerande handlingar från barnet, när barnet befinner sig i en grupp med många 
andra. Hon menar att hemmet och förskolans miljö skiljer sig i stor utsträckning 
gällande möjligheter att vara ensam och ta det lugnt. I förskolan finns andra barn 
överallt och massor med intryck. Förskolläraren sa ”ibland kanske det inte märks 
hemma, utan det kommer här, när det är 22 barn”. Med detta tolkar jag att hon menar att 
barnens handlande kan vara en konsekvens av att det är många barn och intryck hela 
tiden i förskolan. Det kan vara svårt att tillgodose barnens behov av att vara ensamma i 
förskolans verksamhet där många barn befinner sig samtidigt.  
 
5.3.4  Stöd i arbetet från förskolechef 
Samtliga förskollärare berättar att de upplever att de får stöd från sin förskolechef. Alla 
kommer in på att det tar lång tid innan man får exempelvis extra personal eller verktyg 
att använda i verksamheten. Trots detta säger alla att de känner att de får stöd av 
förskolechefen och att de upplever att chefen lyssnar när de tar upp svårigheter i 
verksamheten. En förskollärare säger att chefen tar pedagogerna på allvar, att hon litar 
på deras profession. Hon menar att chefen förstår att de försökt jobba kring t.ex. ett 
problem i barngruppen innan de går vidare och ber om hjälp. En annan förskollärare 
säger att hon upplever att chefen är närvarande och lyssnar. De kan under olika möten i 
förskolan samtala med chefen kring hur de ska gå till väga för att stötta vissa barn i 
deras utveckling.  
 
5.4  Sammanfattning  
Utifrån det som framkommit vid intervjuer med förskollärarna kan man se olika 
aspekter som framträder i olika grad. Kapitlet inleds med förskollärarnas tankar kring 
vad en förskola för alla barn är. Det som framkom var att förskollärarna känner sig 
begränsade angående möjligheten att kunna möta alla barn på grund av att 
barngrupperna är för stora.  
 
Sedan presenterades fyra kategorier av de svårigheter som förskollärarna beskrev kunde 
finnas i verksamheten. De svårigheter som framkom kategoriserade jag under Språkliga 
svårigheter, sociala & känslomässiga svårigheter, motoriska svårigheter och 
funktionsnedsättningar. Under dessa rubriker beskrivs till viss mån på vilka sätt 
svårigheterna kunde visa sig hos barnen samt de beskrivningar förskollärarna gjorde 
kring deras arbetssätt.  
 
Avslutningsvis lyfte jag de faktorer som verkade kunna påverka förskollärarnas 
möjligheter att stötta vissa barn. De faktorer som framkom vid intervjuerna var att 
förskollärarna önskade extra personal eller snabbare samarbete med speciallärare. 
Förskollärarna pratade mycket om möjligheter att arbeta individuellt med ett barn i 
behov av särskilt stöd samt att barngruppens storlek kan påverka förskolans verksamhet. 
Slutligen presenterar jag hur stöd från förskolechef upplevs av förskollärarna.  
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6  Analys 
Under detta kapitel kommer uppsatsens resultat att sorteras utifrån vald teori. Alltså 
kommer förskollärarnas beskrivningar av arbetet med en förskola för alla barn och 
särskilt stöd att analyseras utifrån Bjervås (2011) perspektiv – barn som person och barn 
som position som i denna uppsats även jämförs med von Wrights (2002) punktuella och 
relationella perspektiv. Dessa kategorier kommer presenteras under de följande två 
rubrikerna. von Wright (2002) beskriver även att pedagoger kan beskriva barnen och 
verksamheten utifrån båda dessa perspektiv samtidigt. I intervjuerna med förskollärarna 
kunde jag genom analysen komma fram till att förskollärarna ibland pratade utifrån en 
kombination av perspektiven och därför framkom även det som en kategori i analysen. 
Den tidigare forskning som presenterades i kapitel 3 kommer även att sättas i relation 
till både teori och förskollärarnas intervjusvar i detta kapitel.  
 
6.1  Barn som person 
När man ser barn som person eller utifrån det punktuella perspektivet ses barnet som 
bäraren av svårigheten, oavsett vilka sammanhang barnet befinner sig i. Barnets 
egenskaper står i fokus och egenskaperna finns hela tiden oberoende av omgivningen 
(Bjervås, 2011; von Wright, 2002). von Wright (2002) beskriver att det är barnet som 
har problemet och genom att ge individuellt stöd till barnet får barnet hjälp med sin 
svårighet.  
 
I intervjuerna kommer samtalen ofta in på att ge stöd individuellt till ett barn. Flera av 
pedagogerna lyfter att de önskar att möjligheten att ge individuellt stöd till ett barn 
fanns. Samtliga pedagoger pratar om extra personal i barngruppen för att få möjlighet 
att gå iväg och arbeta enskilt med ett barn. Återkommande flera gånger under 
intervjuerna läggs fokus på att förskollärarna önskar extra resurser för att kunna arbeta 
individuellt med ett eller några få barn för att gynna ett barns särskilda behov. Detta kan 
kopplas till von Wright (2002) och Bjervås (2011) perspektiv kring barn som position 
eftersom förskollärarna beskriver att både svårigheten är barnets och att stödet önskas 
ges individuellt.  
 
Majoriteten av förskollärarnas beskrivningar av barns svårigheter kan också kopplas till 
det punktuella perspektivet. De pratar om barnen som exempelvis barn med 
språksvårigheter, språksvaga barn, barn med motoriska svårigheter eller känslomässiga 
svårigheter. En förskollärare önskar att möjligheten att gå iväg med ett par barn så att 
det ena barnet kan träna på att leka fanns. Sättet förskollärarna pratar om barnen gör att 
det framkommer att de ser svårigheten som något barnet har med sig oavsett 
sammanhang och att det inte påverkas av förskolans verksamhet.  
 
När förskollärarna pratar om barn med funktionsnedsättningar beskriver de att det kan 
synas på barnen att de behöver extra stöd. De beskriver exempelvis att det finns barn 
med synliga handikapp eller att de sitter i rullstol. Ett exempel som ges vid en intervju 
är att ett barn kan ha nedsatt hörsel och därför kan hörselslingor monteras på förskolan. 
Detta kan man koppla till det von Wright (2002) beskriver som det punktuella 
perspektivet eftersom det är ett specifikt barn som har problem med hörseln vilket leder 
till att man vidtar åtgärder för detta barn.  
 
Vidare under intervjuerna nämns inte barn med funktionsnedsättningar särskilt mycket, 
exempelvis framkommer inte heller några tydliga exempel på material eller verktyg för 
att hjälpa dessa barn i sin utveckling. Skolverket (2015) belyser att det finns en skillnad 
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i arbete med barn med identifierade funktionsnedsättningar och de barn utan diagnos. 
Skolverket menar att när ett barn har identifierade funktionsnedsättningar finns ofta 
landstingens resurser med och ger stöd. Enligt min analys kan detta ha påverkat 
förskollärarnas inställning till särskilt stöd för barn med funktionsnedsättningar 
eftersom de eventuellt upplever att de får hjälpmedel och verktyg via landstinget och 
själva inte behöver utforma stödet i förskolan i samma utsträckning som om sjukvården 
inte är inkopplad. 
 
En förskollärare beskrev att stöd i vissa situationer behöver ges individuellt för att 
barnet ska tillgodogöra sig det. En annan förskollärare sa att man ska se till individens 
svårigheter och vilket stöd som behövs, ibland är individuellt stöd det bästa för barnets 
utveckling. Hon nämnde även att i vissa fall kan omgivningen bli ett störningsmoment 
när man arbetar utifrån det material eller verktyg som passar barnets svårighet. Utifrån 
förskollärarnas beskrivningar av barnens svårigheter tolkar jag det som att barnet har en 
svårighet och därför ges stödet individuellt för att hjälpa barnet med svårigheten, i likhet 
med von Wrights punktuella perspektiv.  
 
6.2  Barn som position  
I det relationella perspektivet eller om man ser barn som position beskriver man barnet 
utifrån sammanhanget och miljön barnet befinner sig i. Med detta menas att ett barn kan 
ha ett visst beteende i vissa situationer eller i en viss omgivning. Samspel med andra 
individer ses som viktigt och svårigheterna uppkommer i vissa sammanhang (Bjervås, 
2011; von Wright, 2002).  
 
En förskollärare beskriver att det ibland kan finnas barn som visar svårigheter i vissa 
situationer. Hon menar att hemmets och förskolans miljö skiljer sig mycket från 
varandra vilket kan leda till att ett barn kan visa vissa svårigheter i förskolan som inte 
synliggörs i hemmet. Hon säger att problem eller svårigheter kan uppstå i förskolans 
miljö där det är väldigt många barn i samma lokaler och möjligheterna att vara ensam 
och koppla av är begränsade för barnen. Genom detta exempel framkommer 
förskollärarens medvetenhet kring att barnet inte uppför sig likadant i alla situationer 
och miljöer. Hon beskriver att barnets agerande och svårigheter kan komma till uttryck 
på olika sätt beroende på omgivning.   
 
Vidare framkom inga direkta beskrivningar av att barns svårigheter var något som 
uppstod i exempelvis förskolans miljö eller i vissa sammanhang. Därför har jag valt att 
kategorisera resultatet under kommande rubrik, där man kan se samband mellan det 
punktuella och relationella perspektivet. I intervjuerna beskrev förskollärarna att det är 
dem som ska planera och anpassa verksamheten utifrån barnens behov, vilket även 
Renblad och Brodin (2014) framhäver. Då författarna menar att det är viktigt att anpassa 
verksamheten efter barnens behov och möta dem utifrån det. Det är inte barnen som ska 
anpassas efter verksamhetens utformning. Detta kan även kopplas till läroplanen där det 
framhävs att verksamheten ska anpassas efter barnen som finns i den (Lpfö 98, rev 
2010).  
 
6.3  En kombination mellan punktuellt och relationellt perspektiv 
Vid analysen av resultatet kom jag fram till att det mest tydliga perspektivet var en 
kombination av båda perspektiven. Som jag nämnde under barn som person gav 
förskollärarnas beskrivningar av svårigheter mig bilden av att det kan kopplas till det 
punktuella perspektivet. Däremot upplever jag att även om svårigheten är punktuell kan 
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arbetssättet vara mer åt ett relationellt perspektiv. Förskollärarna beskrev i stor 
utsträckning att de ofta inkluderar hela barngruppen även om man utgår från ett barns 
behov när de planerar en viss aktivitet.  
 
Ett exempel på hur förskollärarna arbetar utifrån ett barns behov kan vara genom 
stöttning i språkutveckling. Förskollärarna beskriver att de arbetar med hela gruppen 
utifrån ett barns behov. Det kan t.ex. var så att vårdnadshavarna har kontakt med 
logoped och kan informera förskolan kring vad de arbetar med hos logopeden. För att 
förskollärarna ska kunna arbeta med samma sak i förskolan, men då med hela 
barngruppen. Förskollärarna säger att exempelvis det språkliga, sociala och motoriska är 
sådant som kan utveckla och utmana hela barngruppen och därför behöver inte barnet 
med svårigheter få individuellt stöd. Detta stämmer överens med det som Renblad och 
Brodin (2014) beskriver utifrån sina intervjuer med specialpedagoger. 
Specialpedagogerna berättade att stöd ofta ges till hela barngruppen och att man därför 
använder ett inkluderande arbetssätt även om man utgår från ett barns behov.  
 
En förskollärare beskriver att de använder sig mycket av bilder, när det gäller språkliga 
svårigheter. Detta material används också med alla barn. Bilderna används för att visa 
t.ex. vad de ska göra på förskolan nu eller vilken sång som ska sjungas. Förskolläraren 
menar att bilder inte bara förstärker språket för dem med svårigheter utan det kan bidra 
till alla barns språkutveckling.  
 
Varje vecka vid planeringen beskriver en förskollärare att de på hennes avdelning går 
igenom om det är något särskilt personalen ska tänka på. Exempelvis hur de ska möta 
ett visst barn och hur verksamheten ska utformas för att möta ett barns behov på bästa 
sätt för hela barngruppen. Genom detta anser jag att förskolläraren försöker hitta ett sätt 
att inkludera barnet i barngruppen på bästa sätt, även om de utgår från just det barnets 
behov. Som en förskollärare påpekade så behöver det inte vara uttalat att man gör en 
viss aktivitet för att stödja ett visst barn utan man arbetar med samma aktiviteter med 
flera. Förskollärarna försöker anpassa verksamheten efter barnen som finns i den. 
 
En förskollärare beskriver att stödet kan utforma antingen exkluderande eller 
inkluderande beroende på barnets svårigheter. Hon menar att i vissa situationer är 
gynnar det barnet att sitta ensam med en vuxen, men hon beskriver också att det inte 
alltid är nödvändigt. Det kan bli en negativ spiral att ta ifrån ett barn från barngruppen 
för att öva på något som egentligen kan gynna alla barn. Hon menar att det kan påverka 
barnets välmående negativt av att bli utpekad genom att få gå iväg och träna på något. 
Förskolläraren gav ett exempel på hur stöd kan ges individuellt i barngruppen genom att 
be barnet komma och sätta sig hos en för att sedan öva på något, utan att uttala att man 
tränar på något speciellt. Kommer det flera barn som vill delta gör detta inget, även om 
man utgår från ett barns behov. Hon menar att detta kan stärka barnets självkänsla 
genom att man gör det spännande inför andra barn att man exempelvis använder något 
material som man inte brukar. Westling Allodi (2014) beskriver att det är viktigt att 
möta barnens behov och ge stöd i deras utveckling. Författaren menar att barnens 
självförtroende kan påverkas negativt om man inte tillgodoser barnets behov. 
Författaren belyser även att det är viktigt att inkludera och ta till vara på alla barns 
behov. Förskolläraren menar att det är viktigt att tillfredsställa barnens olika behov, men 
att det också är viktigt att tänka på barnets psykiska hälsa och hur det kan påverka att 
utesluta barnet från barngruppen. En annan förskollärare pratar också om att stärka 
barnens psykiska välmående, exempelvis om det är ett barn det är mycket konflikter 
runt ett barn. Då menar hon att det är viktigt att lyfta både inför barngrupp men också 
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vårdnadshavare när det händer något runt barnet som är positivt, detta för att stärka 
barnet inför de andra och på så sätt kan det även ge en positiv känsla för barnet.  
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7  Diskussion  
Under detta kapitel kommer en avslutande diskussion utifrån resultat och analys att 
presenteras. Jag kommer även presentera några frågor som kan ligga till grund till 
framtida undersökningar. Avslutningsvis kommer jag även att föra en diskussion kring 
vald metod och hur min valda metod kan ha påverkat uppsatsens resultat. 
 
7.1.1  Barn i behov av stöd 
Utifrån de svårigheter som framträdde vid intervjuerna och som jag tidigare presenterat 
i resultatet kan jag se ett samband mellan de svårigheter som presenterats i ett flertal 
artiklar jag tagit del av i mitt arbete inför denna uppsats. De svårigheter som nämnt i 
artiklarna är språkliga, motoriska, sociala, känslomässiga och funktionsnedsättningar 
(Celebioglu Morkoc & Atan Acar, 2014; Sandberg m.fl., 2010; SOU 1972:27). De 
svårigheter förskollärarna talar mest om är språkliga, sociala och känslomässiga. Hur 
kommer det sig att dessa svårigheter framträder tydligast? Av erfarenhet från förskolan 
har jag tidigare hört kommentarer som exempelvis ”Han har inte lärt sig prata än, vilket 
gör att resten av barngruppen inte vill ha med honom i leken. Eftersom han inte har det 
verbala använder han andra sätt att uttrycka sig på, t.ex. slåss och bita”. Är det så att de 
språkliga, sociala och känslomässiga förmågorna påverkar ordningen i barngruppen på 
ett annat sätt än om barnen har exempelvis en synlig funktionsnedsättning?  
 
Barn med funktionsnedsättningar beskrevs nästan inte alls i intervjuerna och jag 
upplevde det som att förskollärarna hade svårt för att uttrycka sig om de barnen med 
funktionsnedsättningar. När förskollärarna nämnde något som kan kopplas till en 
funktionsnedsättning lät de osäkra och jag fick uppfattningen av att de tvekade på vilka 
ord de skulle använda. En tanke jag fick är att både Sandberg m.fl. (2010) och Lillvist 
och Granlund (2010) skriver att det är ca 4% av barnen i svensk förskola som har en 
identifierad funktionsnedsättning. Eftersom det är en liten grupp av barn som har 
funktionsnedsättningar kan detta avspegla sig i talet om dem. Det kan också vara så att  
förskollärarna inte har mött särskilt många barn med funktionsnedsättningar och därför 
har begränsade erfarenheter trots lång arbetslivserfarenhet. En annan aspekt som kan 
påverka hur förskollärare pratar om deras arbetssätt för att möta barn med 
funktionsnedsättningar kan vara det som Skolverket (2015) skriver i sin rapport att de 
barn som har en identifierad funktionsnedsättning i större utsträckning får stöd och 
verktyg från sjukvården. Detta kan också påverka genom att förskollärarna inte ser det 
som en utmaning på samma sätt eftersom de kan uppleva att de får mer stöd och verktyg 
utifrån, jämfört med t.ex. språkutveckling där de ofta hittar arbetssätten själva.  
Ett ämne som jag förväntade mig skulle framträda tydligare vid intervjuerna med 
förskollärarna var barn med funktionsnedsättningar. Som jag nämnt upplevde jag att 
förskollärarna inte visste vilka ord som var okej att använda vid intervjuerna. Jag tänker 
mig att detta kan vara något som går att studera närmare i framtiden, hur förskollärare 
samtalar kring barn med funktionsnedsättningar.  
 
En slutsats jag kan dra utifrån intervjuerna är att förskollärarna verkar ha lättare att 
beskriva arbetssätt än hur det framkommer vilka barn som är i behov av särskilt stöd. 
Även om jag i intervjuerna efterfrågade hur förskollärarna kom fram till vilka barn som 
kunde vara i behov av särskilt stöd framkom mer exempel på hur de arbetade för att 
möta behoven. En förskollärare berättade att de planerade att en vecka kanske de 
behöver titta mer på några barn och vad som händer kring dem, men hon beskrev inte 
varför man behövde observera dessa barn särskilt. Vilka aspekter utifrån barnens 
utveckling som påverkade att de anses vara i behov fick jag inte riktigt svar på, mer än 
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allmänna kategorier av svårigheter. Exempelvis framkom att barnen kunde ha motoriska 
svårigheter, men vad innefattar detta? Handlar det om grovmotoriska förmågor eller är 
det med finmotoriken det finns svårigheter.  
 
Westling Allodi (2014) belyser att det är viktigt att använda ett inkluderande arbetssätt 
och att möta alla barn. Författaren påpekar att det kan vara svårt att anpassa 
verksamheten till alla. I studien beskrivs barn som är högpresterande och att de ibland 
får klara sig själva och inte får aktiviteter som utmanar dem på samma sätt som de barn 
som har svårigheter. Jag tänker även på de barn som förskollärarna beskrev kunde 
hamna mellan stolarna. De berättade att man fokuserade mer på de barn som var i behov 
av särskilt stöd och att de barn som var mer lugna och ordningsamma i större 
utsträckning fick klara sig själva och delta i de aktiviteter som planeras utifrån vissa 
barns behov. Det förskollärarna beskriver kan jämföras med Westling Allodi som menar 
att det är svårt att tillgodose alla barns behov och att därför faller några mellan stolarna. 
Westling Allodi (2014) menar att förskollärarnas egenskaper är viktiga för att på bästa 
sätt försöka se alla barns behov och planera aktiviteter som utmanar på rätt nivå. Ett sätt 
kanske är att göra som två av förskollärarna beskrev vid intervjuerna, att ha samlingar i 
små grupper och att aktivt tänka på att inte slå ihop grupper när det är få barn. Det 
kanske kan gynna barngruppen om tillfällena när det är få barn på förskolan tas till vara 
på genom att en pedagog och några få barn får möjlighet att göra olika aktiviteter 
tillsammans.  
 
7.1.2  Faktorer som påverkar verksamheten 
En faktor som verkade viktig i samtalet med förskollärarna kring barn i behov av 
särskilt stöd var samarbetet med speciallärare. Samtliga förskollärare återkom till 
speciallärare vid flera tillfällen under intervjuerna. Man kan se en likhet mellan 
förskollärarnas beskrivningar och Renblad och Brodin (2014) som beskriver att 
specialpedagogerna kan ses som ett bollplank. Specialläraren ses som någon som kan 
komma med idéer och tips till förskollärarna när de inte vet hur de ska gå vidare i sitt 
arbete kring exempelvis ett barns särskilda behov. Förskollärarna beskriver vid 
intervjuerna att de anser att de kontaktar specialpedagoger när de inte riktigt vet hur de 
ska bemöta något i verksamheten. Specialläraren kommer ut och tittar på barngruppen 
och förskolläraren använder specialläraren som ett bollplank för att få idéer kring hur de 
kan utveckla verksamheten för att möta alla barn utifrån barnens behov. Renblad och 
Brodin (2014) kom med slutsatsen att specialpedagoger behövs i förskolans verksamhet, 
detta är något som framkommer även vid mina intervjuer. Förskollärarna återkommer 
flera gånger under intervjuerna till efterfrågan på speciallärare att bolla idéer och tankar 
med för att på bästa sätt kunna utforma verksamheten på bästa sätt.  
 
Vid intervjuerna pratade en av förskollärarna kring att ett barns svårigheter kan 
framkomma tydligare i vissa miljöer och situationer. Hon gjorde jämförelsen mellan att 
hemmet och förskolan skiljer sig mycket och att problem/svårigheter kan uppstå i 
förskolan där det är 22 barn. Detta kan kopplas till von Wright (2002) och Bjervås 
(2011) perspektiv om att barnens svårigheter och handlingar är konsekvenser av 
sammanhanget och därför kan framträda olika i olika situationer. En fråga man kan 
ställta sig är hur barngruppens storlek påverkar barnen i behov av särskilt stöd? Gör 
barngruppens storlek det svårt för förskollärarna att se alla barn? Kanske sociala och 
känslomässiga svårigheter en konsekvens av att barnen påverkas av stora barngrupper. 
Förskolläraren påpekade att det är mycket barn överallt och mycket intryck hela tiden, 
vilket gör det svårt för barnen att gå ifrån och vara ifred en stund. Kanske kommer även 
andra uttryckssätt fram som en konsekvens av att det är svårt att göra sig hörd och få 
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uppmärksamhet i en stor barngrupp. Hur barngruppens storlek påverkar barnen är något 
som kan undersökas närmare i andra studier. 
 
Något som kan kopplas till diskussionen om både barngruppens storlek och den 
upplevda bristen på tillgång på extra personal är det Westling Allodi (2014) beskriver i 
sin studie vikten av att arbeta på ett inkluderande sätt för att gynna barns utveckling. 
Samtliga förskollärare berättade att de använde sig av ett inkluderande arbetssätt i 
verksamheten för att stötta barn i behov av särskilt stöd. von Wright (2002) beskriver att 
när förskollärarna utgår från det relationella perspektivet utformas stödet genom ett 
inkluderande arbetssätt och på det sätt möter verksamheten barnen. Förskollärarna 
beskrev att de genomförde aktiviteter med hela barngruppen, även om deras fokus låg 
på ett barns behov. Flera av förskollärarna beskrev även att möjligheten att arbeta 
individuellt, vilket kan kopplas till de stora barngrupperna och svårigheter med att få 
extra personal. Frågan är då om förskollärarna antar ett inkluderande arbetssätt eller om 
de mer eller mindre tvingas att anta detta arbetssätt. Vill de egentligen arbeta 
individuellt och utgå från ett punktuellt perspektiv, men begränsas av verksamhetens 
tillgångar?  
 
Man kan anta att förskollärarna kunde beskrivit vårdnadshavares påverkan av 
verksamhetens utformning på ett tydligare sätt. Westling Allodi (2014) beskriver att 
föräldrarnas utbildningsnivå och stödinsatser kan ha ett samband. Detta var inget som 
framträdde i min studie. Det enda som framkom om vårdnadshavare var att en 
förskollärare berättade att hon upplevde att vårdnadshavare i större utsträckning 
efterfrågade stödinsatser om deras barn hade en identifierad funktionsnedsättning. Hon 
menade att vårdnadshavarna då var mer medvetna om att deras barn var i behov av 
särskilt stöd och mer medvetna om vilka möjligheter som finns.  
 
7.1.3  Sammanfattning 
En slutsats man kan göra utifrån uppsatsen är att förskollärarna arbetar i stor 
utsträckning utifrån ett kombination mellan punktuellt och relationellt perspektiv. När 
förskollärarna beskriver olika svårigheter görs det utifrån vad enskilda barn har för 
svårigheter, vilket kan kopplas till det punktuella. Förskollärarna beskriver att de ofta 
använder ett inkluderande arbetssätt, som hör till det relationella perspektivet. De 
genomför ofta aktiviteter med hela barngruppen, eftersom innehållet kan gynna alla 
barns utveckling, även om de vid planeringen utgår från ett enskilt barn. 
 
Något annat som framträdde tydligt i intervjuerna med förskollärarna var att de 
svårigheter de ansåg finnas i barngruppen, kan liknas med de svårigheter som 
exempelvis SOU (1972) och Celebioglu Morkoc och Atan Acar (2014) beskriver. Dessa 
svårigheter beskrivs närmare i mitt resultat, men de svårigheter som framkom 
kategoriserades utifrån språkliga, sociala och känslomässiga och motoriska svårigheter 
samt funktionsnedsättningar. Dessa svårigheter framträdde i olika hög grad vid 
intervjuerna, där de språkliga svårigheterna beskrevs tydligast medan 
funktionsnedsättningar framhävdes i mindre utsträckning.  
 
En faktor som genomsyrade intervjuerna var storleken på barngrupperna som beskrevs 
som stor flera gånger under alla intervjuer. Förskollärarna menade att stora barngrupper 
påverkar förskollärares möjligheter till att möta alla barn, gruppstorleken påverkar även 
barnens handlingar. En förskollärare beskriver att barnens svårigheter kan uppstå i olika 
sammanhang, exempelvis när barnet befinner sig bland många andra barn, vilket kan 
kopplas till att barngruppernas storlek påverkar barnens handlingssätt. Hur 
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barngruppernas storlek påverkar verksamhetens utformning och barnens välmående är 
dock något som behöver studeras närmare.  
 
En annan viktig faktor som verkade påverka förskollärarnas sätt att bemöta barn med 
svårigheter var tillgång på specialpedagog. Förskollärarna beskrev att 
specialpedagogerna kunde agera bollplank för att hjälpa förskolläraren att hitta 
arbetssätt för att möta barnen. Det framkom dock att det kan ta lång tid innan 
specialpedagogen har möjlighet att komma till förskolan och observera barngruppen. 
Förskollärarna ansåg dock att specialpedagogerna kunde komma med bra idéer och 
verktyg som kunde utveckla förskollärarnas arbetssätt.  
 
7.2  Metoddiskussion  
Att utgå från fenomenografisk forskningsansats var en passande metod för att besvara 
uppsatsens syfte, att nå förskollärares tankar kring hur de bemöter alla barn. Som jag 
nämnde tidigare under metodkapitlet skulle jag inte nå några korrekta beskrivningar 
kring hur förskolan ska utformas för att nå alla barn, utan jag ville nå beskrivningar av 
hur förskollärare upplever sitt arbete mot en förskola för alla barn. 
 
Intervjuer är ett bra sätt att nå andras tankar, men det finns vissa svårigheter vid 
intervjuer. Exempelvis kan det vara svårt att inte ställa ledande frågor, vilket ibland 
gjordes under intervjuerna. Ibland upplevdes frågorna som svåra av förskollärarna, 
vilket ökade mina ledande frågor för att förtydliga frågan så den skulle bli lättare att 
besvara för förskollärarna.  
 
Hade jag utgått från någon annan metod kunde jag nått ett annat resultat. Exempelvis 
kunde jag stärkt resultatet genom att exempelvis observerat hur arbetet gick till. Då hade 
jag kunnat stärka validiteten i studien genom att sett hur förskollärarna verkligen 
tillämpade de arbetssätt de beskrev vid intervjuerna. För att nå ett annat resultat hade jag 
kunnat använda mig av ett annat fokus, genom att intervjua andra personer. Jag hade 
t.ex. kunnat intervjua specialpedagoger för att få en bredare bild av hur de uppfattar 
arbetet. En annan intressant aspekt hade vart att ta reda på vårdnadshavares upplevelser 
av särskilt stöd och vilket stöd de upplever att deras barn kan få via förskolan.   
 
Eftersom syftet med uppsatsen var att nå förskollärares upplevelser och uppfattningar 
fungerade vald metod bra i min uppsats för att besvara uppsatsens frågeställning. Jag 
upplever att intervjuer är en bra metod för att ta del av andras tankar kring ett visst 
fenomen. Jag utgår från att förskollärarna var ärliga i sina beskrivningar och därför 
beskrev de arbetssätt de verkligen använder i verksamheten. 
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
Vad heter du? 
Vad har du för utbildning?  
Hur länge har du arbetat i förskolan? 
 
Intervjufrågor 
Vad tänker du när jag säger särskilt stöd i förskolan? 
I förskolans läroplan står det att ”verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan” 
(Lpfö 98, rev. 2010 s.5).  
Hur tänker du om detta? Hur beskriver du en förskola som ska möta alla barn?  
Hur arbetar ni mot att förskolan ska vara för alla barn? Har ni diskuterat detta begreppet 
på förskolan/ i arbetslaget? 
När ni bedömer vilka barn som är i behov av särskilt stöd, hur går den bedömningen 
till? 
På vilket sätt skiljer sig barn i behov av stöd från övriga barngruppen?  
Kan du beskriva de ”problem”/”svårigheter” barn i behov kan ha? 
Varför bedöms de barnen behöva stöd? På vilka grunder? 
Vilka grunder kan ligga bakom bedömningen? Vad är det som styr bedömningen?  
Hur tycker du att arbetet med barn i behov av stöd ska gå till?  
Vad anser du att särskilt stöd kan vara? Vilket stöd får barnen?  
Hur upplever du att ni får stöd från förskolechef i arbetet? 
 


