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Abstract: Preschool is an organization that aims to include and adapt to every child's 

different needs, conditions and abilities. The political vision of a "preschool for all" means 

that the activities should be adapted to the needs of every child, but despite this, there are still 

“special solutions” in preschools. 
 

This study aims to gain a broader understanding of pedagogue’s attitude towards children 

who are in need of special support or have a disability in preschool. Our survey is based on 

the pedagogue’s point of view, where we aim to find out how pedagogue’s view their 

proficiency and what opportunities there are to meet the children's different needs. 

Furthermore, we will investigate how pedagogues reason about their way of working when it 

comes to the inclusion of children in need of special support. 

Our study is mainly a qualitative method. We were interested in seeing how work, 

competence and reception could differ from a pre-primary preschool and a preschool that 

specialize in disability. With that reason in mind, six individual semi- structured interviews 

were conducted with six different people. Three of them were special needs teachers and 

worked at a specialized preschool with disabilities and three were pre-school teachers and 

worked at pre-primary preschools. 

 

The study shows a difference in approach between these two preschools. Large children's 

groups and staff density, among other things, causes work to deteriorate with children who 

have a disability or are in need of special support. We have also come to the conclusion that 

“a preschool for all” is not about being physically involved, but is about meeting their needs 

and being included. Finally, we were able to determine with our study that there is 

competence for working with children who have a disability or are in need of special support 

but that there are insufficient resources to meet children's different needs. 
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Titel: ”Är förskolan för alla?” – En studie om pedagogernas inställning gentemot barn med 
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Termin: Höstterminen 2017 
Sammanfattning: Förskolan är en verksamhet som ska sträva efter att inkludera och 

anpassa sig efter varje barns olika behov samt förutsättningar och förmågor. Den politiska 

visionen en “förskola för alla” innebär att verksamheten ska vara anpassad efter varje barns 

behov, men trots detta finns det än idag särlösningar i förskolan.  

 

Studien syftar till att få en bredare förståelse kring hur pedagogernas inställning är gentemot 

barn som är i behov av särskilt stöd eller har en funktionsnedsättning i förskolan. 

Undersökningen utgår från pedagogens synvinkel där vi tar reda hur pedagoger upplever sin 

kompetens och vilka möjligheter som finns med att kunna tillgodose barns olika behov. I 

arbetet kommer vi att undersöka hur pedagoger resonerar kring sitt arbetssätt kring 

inkludering av barn som är i behov av särskilt stöd.  

 

Vår studie vilar på en kvalitativ metod. Vi intresserade oss av att se hur arbetet, kompetens 

och bemötande kunde skilja sig från en allmänpedagogisk förskola och en förskola med 

special inriktning med funktionsnedsättning. Med den anledningen genomfördes sex 

individuella semistrukturerade intervjuer med sex olika personer. Tre av dem var 

specialpedagoger och arbetade på en specialinriktad förskola mot funktionsnedsättning och tre 

stycken var förskollärare och arbetade på allmänpedagogisk förskola. 

 

Studien visar att det finns skillnad i arbetet mellan dessa två upplägg av förskolor.  Stora 

barngrupper och liten personaltäthet är bland annat något som gör att arbetet försämras med 

barn som har en funktionsnedsättning eller är i behov av särskilt stöd. Vi har även kommit 

fram till att en förskola för alla inte handlar om att få vara med fysiskt utan handlar om att få 

sina behov tillgodosedda och bli inkluderad i verksamheten. Slutligen kan vi även se i vår 

studie att kompetensen finns för att arbeta med barn som har en funktionsnedsättning eller är i 

behov av särskilt stöd men att det finns bristande resurser för att tillgodose barns olika behov. 

 

Nyckelbegrepp: Funktionsnedsättning, inkludering, bemötande och kompetens,  
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1. Inledning 
 

Förskolan är en plats där barn med olika förutsättningar, erfarenheter och förmågor möts. 

Pedagogernas bemötande av barn med olika behov visar vilken medvetenhet, kompetens samt 

förståelse en pedagog har i sin yrkesroll. I dagens förskolor arbetar en för en verksamhet som 

ska inkludera alla barn med olika förmågor och förutsättningar. I Salamancadeklarationen 

bekräftar 92 representerade regeringar och 25 internationella organisationer en internationell 

överenskommelse om att elever med behov av särskilt stöd ska ha tillgång till ordinarie 

skolor, som skall kunna tillgodose dessa olika behov. Salamancadeklarationen skapades i 

staden Salamanca i Spanien år 1994, deklarationen skapades i samarbete med den spanska 

regeringen och Unesco (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och 

kultur). Deklarationen talar om att ordinarie skolor med en integrationsinriktning är den mest 

effektiva sättet för att kunna bekämpa diskriminerade attityder. Vidare tar deklarationen upp 

att varje barn har unik karaktär, intressen och inlärningsbehov (Unesco 1994:8,9).  I likhet 

med Salamancadeklarationen står det även i läroplanen för förskolan 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 de utvecklas så långt som 

möjligt (Lpfö 2016: 5). 

 

Vidare skrivs det även:  

 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och 

lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika 

förutsättningar och behov (Lpfö98 2016: 5). 

 

Förskolans uppdrag ställer höga krav på dagens pedagoger och detta kan bli ett dilemma i 

praktiken. Idag har vi kommit långt med synen på en ”förskola för alla” och detta bekräftas 

även i Salamancadeklarationen dock finns det än idag särlösningar i förskolorna. En sådan 

särlösning kan vara att en del barn idag blir placerade på en special inriktad förskola mot 

funktionsnedsättning. 

 

En förskola för alla är en politisk vision som handlar om att skolan/förskolan i Sverige ska  
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vara en plats där alla barn och ungdomar är välkomna och där utbildningen ska vara anpassad  

efter varje barns behov. Linda Palla tar upp i sin artikel att begreppet en ”förskola för alla” är 

en tolkningsfråga och förklarar det genom att skriva i sin artikel: 

   

Vissa uppfattar begreppet som att alla barn ska få en fysisk plats i förskolan, 

medan andra ser det mer kopplat till ett pedagogiskt eller specialpedagogiskt 

innehåll. Ytterligare några säger att en förskola för alla innebär olika 

förskolor för olika typer av barn, medan andra tycker att en förskola för alla 

innebär att alla barn ska vistas i samma rum alltid (Palla 2008: 3).  

 

I skolverkets allmänna råd beskrivs det, de övergripande förutsättnings som behövs för ökad 

måluppfyllelse i förskolan. Materialet är strukturerat i fyra kapitel, där ”styrning och ledning” 

är kapitlet som tar upp hur resursfördelning i förskolans verksamhet styrs. Vid en  

resursfördelning utgår man från personalens utbildning, personaltäthet relaterat till antal barn, 

den fysiska miljöns utformning, barn i behov av särskilt stöd och barngruppens 

sammansättning och storlek. Med hjälp av uppföljningar och utvärderingar kan en synliggöra 

vilka behov som finns för det enskilda barnet och därefter vilka resurser som behövs 

(Skolverket 2017: 15-17).  

 

Inom förskolan blir det viktigt att kunna tillgodose barns olika behov i enlighet med 

förskolans läroplan står det att en förskollärare ska ansvara för ”att varje barn får sina behov 

respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” (Lpfö98 2016: 8). Detta 

innebär att det blir betydelsefullt att kunna möta barns olika behov men frågan blir då om det 

krävs särlösningar för det. Detta fick oss bland annat att besöka tre stycken specialinriktad 

förskola mot funktionsnedsättning. Detta för att se hur pedagoger bemöter barn med olika 

behov och hur de försöker tillgodose dessa. Här ville vi undersöka om pedagogerna har 

kompetensen som krävs i arbetet med barn som har en funktionsnedsättning. Vårt intresse 

växte även för att se hur förskolor med allmänpedagogik kunde skilja sig från dem 

förskolorna med specialinriktning mot funktionsnedsättning. Eftersom förskolorna arbetar 

med barn som har en funktionsnedsättning valde vi även att undersöka tre allmänpedagogiska 

förskolor. 
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2. Syfte och frågeställningar  
 

2.1 Syfte 
 
Syftet med föreliggande studie är att få en bredare förståelse kring hur pedagogerna resonerar 

kring sitt arbetssätt och inkludering i verksamheten, gentemot barn med 

funktionsnedsättning/barn i behov av särskilt stöd. Vi vill med denna undersökning ta reda på 

hur pedagoger upplever sin kompetens och möjligheter i arbetet med att kunna tillgodose 

barns olika behov i förskolan. Slutligen kommer vi även fokusera på vad pedagoger anser 

om konceptet ”en förskola för alla” och om dem anser att behovet av specialförskolor med 

funktionsnedsättning fortfarande behövs.  

 

2.2 Frågeställningar 
 

•  Hur upplever pedagoger sin kompetens och i sina möjligheter i arbetet med att kunna 

tillgodose barns olika behov i förskolan? 

 

• Hur resonerar pedagoger kring sitt arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd och 

inkludering i verksamheten? 

 

• Hur resonerar pedagoger kring konceptet ”En förskola för alla” och anser pedagoger 

att det fortfarande behövs särlösningar? 
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3. Centrala begrepp 
 
I den här delen av vår uppsats presenterar vi de begrepp som är centrala i vår studie. Vi 

redogör kortfattat begreppen i den här delen, för att läsaren ska få en förförståelse för vårt 

ämnesområde, men även för att stödja läsaren i sin läsning av uppsatsen. Vi anser att dessa 

begrepp är centrala i vår uppsats, eftersom vi i denna undersökning vill ta reda på hur 

pedagoger resonerar kring sitt arbetssätt och inkludering i verksamheten, med barn som har en 

funktionsnedsättning eller är i behov av särskilt stöd. Med anledning till detta väljer vi att 

använda oss av nedanstående begrepp.   

 
3.1 Inkludering 
 
Inkludering innebär när individen blir accepterad i en grupp och får möjlighet till att aktivt 

samverka i samspel med andra individer. Inom specialpedagogisk forskning fokuserar 

begreppet inkludering på att barn i behov av särskilt stöd ska få en god lärandemiljö och 

känna sig delaktiga i förskolan (Vernersson 2007: 24). 
 

3.2 Funktionsnedsättning  
 
En funktionsnedsättning är en nedsättning av psykiskt, fysiskt eller intellektuella förmåga. 

En sådan funktionsnedsättning kan vara medfödd eller en förvärvad skada. En medfödd 

funktionsnedsättning kan vara att en föds med en sjukdom som kan vara bestående eller 

övergående natur. En förvärvad skada kan vara att en varit med i en olycka eller fått en 

sjukdom som uppkommit senare i livet som i detta fall orsakat funktionsnedsättningen 

(Persson 2013:9). 

 

3.3 Barn i behov av särskilt stöd 
 
Barn i behov av särskilt stöd kan enligt skolverket definieras olika, skolverket (1998) menar 

dock att det inkluderar begrepp så som inlärningssvårigheter, sociala problem och beteende 

problem. Skolverket förklarar att barn i behov av särskilt stöd är:  

 
Barn som på något sätt är förhindrade att fullt ut delta i verksamheten på 

grund av psykiska, fysiska eller sociala begränsningar samt olika former av 
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inlärningssvårigheter som medför att arbetssätt och arbetsformer behöver 

särskilt anpassas (Skolverket 1998:22). 

 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är en 

samarbetsorganisation för 34 av världens rikaste länder, där Sverige är en utav dessa. 

Organisationen har länge forskat kring barn i behov av särskilt stöd. I sina studier har dem 

problematiserat definitionen av begreppet ”special needs education” som översätts till barn i 

behov av särskilt stöd. De har i sina studier kommit fram till tre kategorier som preciserar 

begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”. Begreppet preciseras genom följande tre kategorier: 

 

• Elever vars behov av särskilt stöd har en medicinsk eller biologisk orsak.  

• Elever som har beteendeproblem eller problem i sitt lärande 

• Elever vars behov av särskilt stöd som ursprungligen har att göra med 

socioekonomiska, kulturella eller språkliga faktorer (Persson 2013: 64, 65). 

 

3.4 Specialpedagog  
 
En lärare som har någon form av lärarexamen som genomgått specialpedagogisk 

påbyggnadsutbildning, som omfattar 60 - 90 högskolepoäng. Specialpedagogens uppgift är att 

stötta pedagogiken då variationen av barns olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte 

räcker till (Persson 2013:12).  
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4. Teoretiska perspektiv  
 
I den här delen av uppsatsen redogör vi för vilka teoretiska perspektiv vi kommer att utgå från 

i vår uppsats, varför just dessa är relevanta för vår undersökning och hur de kommer användas 

i uppsatsen. Teoretiska utgångspunkter blir ett sätt att förstå vårt empiriska material.  

Vi har bestämt oss att fokusera på pedagogernas inställning gentemot barn med behov av 

särskilt stöd och hur dem ser på inkludering av dessa barn i verksamheten. De teoretiska 

begrepp och den teori vi har valt fokuserar på relationer och människans omvärld, detta blir 

relevant till vårt syfte och frågeställningar som vi tidigare tagit upp. Avsikten med att 

presentera våra teoretiska perspektiv i den här delen av uppsatsen, är för att underlätta för 

läsaren men även för att våra teoretiska perspektiv ska prägla hur vi senare skriver uppsatsens 

resultat/analys och diskussionsavsnitt.  
 

4.1 Sociokulturella perspektivet  
 
Lev Vygotskji forskade om barns utveckling och lärande. Synen på Vygotskji lärande kallas 

för sociokulturellt och det var även han som lade grunden till det sociokulturella perspektivet.  

Med den här teorin vill vi lyfta fram hur viktigt samspelet mellan människor blir och hur 

lärande påverkas av relationer och omgivning.  
 

Bråten (1998) hänvisar till det som Vygotskji benämner om en utvecklingsteori om 

interaktionens betydelse för lärande och utveckling, den närmsta utvecklingszonen. Begreppet 

den närmsta utvecklingszonen uppmärksammar socialt samspel som utgångspunkt för lärande 

och utveckling. Den närmsta utvecklingszonen som även är ett nyckelbegrepp inom denna 

teori engagerar sig i förståelsen av barnets psykologiska och sociokulturella utveckling. 

Vygotskji har i denna teori en positiv syn till det enskilda barnets möjlighet till att lära och 

betonade att den sociala interaktionen hade en avgörande roll i utvecklingen. Vidare hänvisar 

Bråten till det Vygotskij tar upp om den potentiella utvecklingsnivån som innebär den nivån 

som är inom räckhåll för barnet och som den under vissa omständigheter kan nå. Han ansåg 

att samarbetet och samspelet med en mer kompetent person var avgörande för barnets 

utveckling. Han menade med detta att barnet i samarbete med en vuxen eller mer kompetent 

barn kan åstadkomma mer än vad det skulle på egen hand. Kärnan i samarbetet är inte den 

aktuella problemlösningssituationen utan det som blir viktigt är det potential som för vidare 
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lärande och utveckling som ligger i samarbetet. Barnet styrs genom samarbete och samspel 

med vuxna eller andra barn mot högre nivåer i sin egen utveckling (Bråten 1998: 104,105). 

 

4.2 Relationellt perspektiv  
 
Ann Ahlberg, professor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet, institution för 

pedagogik och specialpedagogik, beskriver det relationella perspektivet inom 

specialpedagogiken på följande sätt: problematiken kartläggs utifrån relationer och 

interaktion. Problematiken motiveras utifrån mötet mellan barnet och den omgivande miljön 

(Ahlberg 2015:48). Elisabeth Nordin-Hultman är fil.dr. och lektor i psykologi och pedagogik 

vid Stockholms universitet och beskriver även det relationella perspektivet på följande sätt. 

Ett relationellt synsätt innebär att se barnet i ett samspel med omgivningen eller miljön och att 

en inte ska se barnet som isolerad. Hon menar att en ska se samspelet mellan det individuella 

barnets förutsättningar och förskolans miljö, för att kunna problematisera barns svårigheter 

och förmågor där en utesluter att se på problemet på barnet. Ur ett relationellt synsätt väljer en 

inte enbart se på svårigheter utifrån en individnivå utan ser problematiken utifrån grupp, 

samhälls- och organisationsnivå (Hultman 2008:44). 

 

4.3 Individperspektivet  
 
Det individuella utgår från att se att svårigheten ligger hos individen. Perspektivet 

koncentrerar sig på barnets brister och problem. Ahlberg redogör perspektivet genom att 

barnet är den som ses som bäraren av problemet. Inom perspektivet utgår en från mediciniska, 

neurologiska och psykologiska förklaringsmodeller. Diagnoser blir centrala och har en viktig 

betydelse för att få en ökad förståelse kring problematiken. Ahlberg betonar att 

individperspektivet kan ha en negativ men också en positiv påverkan beroende på hur läraren 

väljer att se det. Perspektivet blir negativt när diagnosen står till svars för att barnet är 

annorlunda och här kan pedagogen sluta engagera sig i barnet och dess utveckling för att 

pedagogen vet att barnet har en diagnos. Individperspektivet blir positivt när det sker en 

fortsatt utveckling genom att veta vilken diagnos barnet har och därmed kunna veta barnets 

svårigheter och stärka självuppfattningen (Ahlberg 2015: 42–45). 
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4.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter och relevans i vår 

undersökning 
 

Med hjälp av det sociokulturella perspektivet kan vi förstå hur pedagoger resonerar kring det 

enskilda barnets utveckling, då det är pedagogens uppgift att utgå från det enskilda barnets 

kunskapssökande, utveckla och stimulera barnets kompetens. Barnet som är i behov av 

särskilt stöd blir beroende av ett samspel med andra barn och enligt det sociokulturella 

perspektivet är samspel en viktig komponent för att kunna utvecklas. Genom det relationella 

perspektivet och individperspektivet kan vi förstå hur dem ser på barnets individuella 

svårigheter när pedagoger resonerar kring sitt arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd eller 

barn med funktionsnedsättning. Slutligen kan vi med dessa tre perspektiv förstå hur 

pedagoger ser på barnets möjligheter, utveckling och lärande i förskolan samt hur dem 

resonerar kring inkludering gentemot barn med funktionsnedsättning/barn i behov av särskilt 

stöd.  

5. Tidigare forskning 
 

I denna del kommer vi att presentera forskning som vi anser är relevant och användbart för 

vår studie.  

 

Linda Palla fil.dr. i pedagogik som arbetar med inriktning i specialpedagogik vid Malmö 

högskolan. I artikeln ”En förskola för alla: Ett uppdrag för specialpedagogen – eller?” visar 

forskningen, hur det är att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Hon understryker att det 

behövs kompetent personal då det ses som en avgörande faktor för barns välbefinnande, 

lärande och utveckling. Det visar även sig att miljön spelar en viktig roll då det ger barnet ett 

särskilt stöd, stimulans samt bygger vidare på deras utveckling. Vidare nämns det i artikeln att 

om det finns fler anställda i förskolan kan även barngruppens storlek minskas. 

Förutsägningarna ökas då mer tid ägnas åt barn i behov av särskilt stöd. Palla skriver även att 

barn i behov av särskilt stöd är ingen enhetlig grupp.  Barn i allmänhet av olika anledningar 

samt varierande intensitet är i behov av olika typer av hjälp (Palla 2009:1-5). 

Palla (2009) nämner ett konkret exempel i artikeln ”Behov av särskilt stöd – vad, vem, när 

och hur ” angående ett barns fall som var i behov av särskilt stöd för att utveckla och bygga 

vidare på hens talförmåga. En kompetent lärare arbetar genom att observera, samtala och 
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uppmärksamma barnets svårighet och styrkor. Läraren dokumenterar vidare barnets situation 

och för vidare det till arbetslaget samt vårdnadshavarna. Vidare beslutas det om barnet i fråga 

behöver ett åtgärdsprogram i syfte att synliggöra och skapa möjligheter till vidare utveckling 

av barnets språkförmåga. Palla tydliggör att om man som lärare känner sig osäker på hur man 

ska handskas med situationen kan man komma i kontakt med förskolans specialpedagog och 

på så sätt få stöd i hur man ska gå tillväga. Ett stort ansvar ligger dock på läraren och det är 

hens plikt att styra upp ett åtgärdsprogram för det enskilda barnet. Specialpedagogens roll i 

det hela är att ge stöd i form av observationer och hjälpa med den pedagogiska 

kartläggningen. Hon talar även om att ett barn som är i behov av särskilt stöd inte behöver 

flyttas ur gruppen, då en tillsammans med andra barn i gruppen kan skapa god lärandemiljö. 

Palla menar att det är så en inkluderar alla barn i gruppen, oavsett vad det barnet har för 

svårighet (Palla 2009: 1-6). 

Vidare skriver Palla (2009) om vad läroplanen lyfter ”alla barn skall få erfara den 

tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en 

tillgång i gruppen” (Skolverket 2006: 5). Palla nämner om att det inte handlar om att 

utjämnaolikheter mellan människor utan snarare handlar det om att se till varje individs 

förmågor samt möjlighet till utveckling. Hon betonar även att man ska göra olikheter till 

något naturligt och synliggöra det i den pedagogiska verksamheten. Genom att bemöta barnet 

rätt motverkas rädslan för det som är främmande, då det oftast handlar om brist på kunskap 

och erfarenhet. Det krävs att en alltid är aktiv i mötet och undviker till att kategorisera och 

gruppera barn (Palla 2009: 1-6).  

May Britt Drugli är professor vid ”Regionsenter for barn og unges psykiske helse” (RBUP) 

Vid Norges Teknik-naturvetenskapliga universitet, Trondheim. I boken ”Barn vi bekymrar 

oss om” skildrar hon miljöns betydelse för barn i behov av särskilt stöd. Vidare menar hon att 

miljön är viktig för att kunna tillfredsställa samt möta barns olika behov (Drugli 2003:19). 

Samtidigt ställer detta krav på de arbetsamma pedagogerna och dess kompetens. Hon betonar 

även vikten i att pedagogerna måste visa engagemang, intresse samt omsorg för barnen. De 

ska våga ta itu med problemen som uppkommer samt förändra verksamheten efter barns 

enskilda behov (Drugli 2003: 25,26). Drugli menar vidare att pedagogerna bör ha en 

uppfattning samt rätt insikt om barnens behov. Det blir en slags utmaning för pedagogerna att 

rätta miljön efter barns enskilda behov. Drugli understryker att det kan bli problematiskt då 

barn i verksamheten inte trivs på grund av förskolans utformning. I sin studie har hon även 
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beskrivit att en pedagog ska kunna se bortom barnets beteende för att vidare kunna begripa 

barnets behov. Om pedagogen inte är observant och kritisk mot sig själv kan pedagogen 

hamna i frustation gentemot barnet. Detta resulterar senare i att barnet aldrig kommer vidare i 

utvecklingen och på så sätt bidrar detta till en negativ förändring hos det barnet. Drugli påstår 

att en lösning till detta problem kan vara att pedagogen koncentrerar sig på miljön och gör om 

den fysiska miljön efter barnets behov samt förutsättningar (Drugli 2003: 17-21). 

 

Drugli betonar vikten av att ge barnet mycket positiv bekräftelse och beröm. Hon talar om att 

behovet av beröm blir större när det handlar om ett barn som befinner sig i riskzonen för 

negativ utveckling. Hon anser att en inte bör ställa för höga krav på ett barn som har 

beteendesvårigheter, ett sådant barn behöver mycket konstruktivt stöd för att kunna ändra sitt 

beteende. Vidare skriver hon att en även bör träna barnen i att berömma varandra då det är en 

viktig social färdighet då barnen upptäcker positiva sidor hos varandra, men att det också 

tränar barnen i att uppmärksamma positivt beteende hos andra barn. Drugli nämner även att 

genom positiv bekräftelse och beröm främjar man ett nytt önskat beteende hos barnet och 

förstärker barnets utveckling. Detta leder till att barnet får självtillit och kan känna att 

tillvaron blir viktig (Drugli 2003: 101,102). 

 

Forskaren Almqvist skriver i sin doktorsavhandling ”Childrens’s health and developmental 

delay: Positive functioning in every-day life” vid Mälardalens Högskola om vikten av 

relationer och bemötandet av barn som har en funktionsnedsättning blir i förskolan. Studien 

utgår från en enkätundersökning som elever, pedagoger och föräldrar har svarat på. 

Enkätundersökningen syfte är att mäta vilken påverkan barn med särskilt behov har i 

förskolan. I studien betonar hon att samspelet tillsammans med andra barn är lika viktig som 

med barn utan någon funktionsnedsättning. I sin studie kommer Almqvist fram till att 

pedagoger bemöter barn som har en funktionsnedsättning sämre än andra barn som inte har 

funktionsnedsättning och att detta leder till att barnen får en sämre hälsa och därmed inte kan 

bli lika delaktiga (Almqvist 2006:5). Detta kan vi även koppla till vad forskare tidigare skrivit 

i den forskningen vi har redovisat, om vikten av pedagogers engagemang i arbetet med barn 

som är i behov av särskilt stöd. 

 

Jane Brodin är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Brodin 

skriver i sin avhandling ”Diversity of aspects on play in children with profound multiple 

disabilities” om att barn med funktionsnedsättning inte diskuteras ofta i forskningen. Syftet 
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med Brodins forskning är bland annat att barn med funktionsnedsättning har samma behov, 

önskemål och intressen som barn utan funktionsnedsättning. I sin avhandling tar hon även upp 

att barn med funktionsnedsättning har det svårt att integrera sig med andra lekkamrater, när de 

inser att de inte har lika mycket fysiskt utrymme. Vidare skriver hon om vikten med att arbeta 

i mindre barngrupper, för att barnet ska ha möjlighet till att utvecklas i leken och även i sin 

utveckling (Brodin 2005: 638). Barn med funktionsnedsättning behöver mer träning och 

stimulans och därför behöver miljön anpassas. Brodin menar att barn med 

funktionsnedsättning alltid behöver stöd och hjälp av en vuxen då de inte klarar sig på egen 

hand. Hon poängterar även att det är viktigt att acceptera att barn är olika och har olika 

förutsättningar (Brodin 2005: 644, 645). 

 
Cales Nilholm som är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid 

institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier skriver i sin artikel ”en skola för 

(nästan) alla” om konceptet en skola för alla. Nilholm tar upp att det fortfarande förekommer 

tydliga särlösningar inom den svenska skolan. Särlösningar motiveras med att det är för 

barnets eget bästa eftersom barnet får tillgång till en mindre, lugnare och mer tillrättalagd 

miljö där barnens behov uppfylls. Ett annat argument som Nilholm tar upp är att särlösningar 

framställs som positivt eftersom barn som befinner sig i en liknande situation får mötas. 

Föräldrar och barn är oftast nöjda med särlösningar med särskolor och resursskolor, som är en 

form av särskild undervisningsgrupp då det finns mer resurser. Detta kan ses som ett uttryck 

för samhällets vilja att omfördela resurser till dem som är i störst behov. Nilholm tar även upp 

kritiken som finns mot särlösningar som handlar om att man vill segregera och peka ut barn, 

som är eller upplevs vara avvikande. Vidare tar han upp att barn inte upplevs bli lika 

stimulerade av sina kamrater på samma sätt som när man är delaktig i den ”vanliga” 

förskolan. Han tar upp att skapandet av speciella miljöer har negativa effekter och att 

mångfald med olika förmågor och erfarenheter ska ses som en tillgång (Nilholm 2011: 31). 

 
I en artikel skriven av Sonja Sheridan, Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson som heter 

”Group size organisational conditions for children’s learning in preschool: a teacher 

perspective” skrivs det att mindre barngrupper med få förskollärare är en fördel ur ett 

kvalitetsperspektiv, i jämförelse med fler förskollärare och större barngrupper. Studien syftar 

till att undersöka de organisatoriska förutsättningarna för barns lärande i förskolan i 

förhållande till gruppens storlek. I studien beskrivs det att förskollärare som arbetar i stora 

barngrupper får det svårare att arbeta för att nå målen och intentionerna i förskolans läroplan. 



 14 

I studien kommer dem fram till att lärarnas organisatoriska tillvägagångssätt har inflytande på 

förskolans kvalitet samt förutsättningar för barns lärande på olika sätt (Sheridan, Williams & 

Pramling Samuelsson 2014: 379-382).  

 
Kari Pape som är förskollärare, föreståndare och pedagogisk ledare inom förskolan skriver i 

”Social kompetens i förskolan om personalens förhållningssätt i förskolan”. I flera avsnitt av 

boken skrivs det om den vuxne i förskolan och hur den ska bemöta barnen i förskolan. Pape 

betonar vikten av att utgå från ”barnets bästa” men att man som pedagog behöver veta vad 

som blir barnets bästa. Hon menar att ” barnets bästa” är olika utifrån olika individer. Vidare 

betonar hon att det blir viktigt att veta vad som är bäst för den enskilda individen för att agera 

efter ” barnets bästa”. I förskolans värld kan det handla om vad som är bäst för ett barn som är 

i behov av stöd och om den i detta fall klarar av en inkludering eller inte, Pepe beskriver att 

detta är vad att agera utifrån ”barnets bästa” funktionsnedsättning och att detta leder till att 

barnen får en sämre hälsa och därmed inte kan bli lika delaktiga (Pape 2001: 101).  

 

5.8 Forskningens relevans i vår studie och vårt bidrag till forskningen  
 

Forskningen är relevant i vår studie, eftersom den går igenom vad för kompetens som behövs 

i arbetet med barn som har funktionsnedsättning och hur en bemöter dessa barn som befinner 

sig i riskzonen för negativ utveckling. Forskningen tar upp att samspelet för funktionsnedsatta 

barn blir viktigt med andra barn som inte har någon funktionsnedsättning. Forskningen tar 

vidare upp att det fortfarande förekommer specialförskolor och argumenterar för och 

nackdelar med särlösningar i förskolan. Vi anser att den forskningen vi har funnit är väsentlig 

för att vi ska kunna besvara studiens tre olika frågeställningar. 

 

Något som vi upptäckte när vi letade efter forskning var, att forskningsfältet var begränsat. 

Det saknades forskning kring arbetet på specialinriktade förskolor med barn som har en 

funktionsnedsättning, i jämförelse med allmänpedagogisk förskola, utifrån pedagogers 

synvinkel. Vi anser att vår forskning bland annat kan bidra med hur pedagoger resonerar och 

arbetar på en specialinriktad förskola mot funktionsnedsättning tillskillnad från en 

allmänpedagogisk förskola.   
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6. Metod 
 

Metodvalet för den här studien är baserad på en kvalitativ metod med intervjuer, där vi 

undersöker förskollärare och specialpedagogers uppfattning och tolkningar. Patel & 

Davidsson anser att det är en fördel att använda sig av en kvalitativ metod när en försöker 

förstå människors uppfattningar. Vidare skriver Patel och Davidsson att en Kvalitativ inriktad 

forskning bygger på datainsamlingen som fokuserar på ”mjuk data” i form av bland annat 

intervjuer och tolkande analyser av textmaterial. En kvantitativt inriktad forskning innebär 

mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings och analysmetoder. Termerna 

”kvalitativt” och ”kvantitativt” avser hur en väljer att generera, bearbeta och analysera 

insamlad data (Patel & Davidsson 2011: 13, 14). Vi anser att en kvalitativ metod är en mer 

lämplig metod till vår forskning av den orsaken att vi har utgått från pedagogernas 

upplevelser och resonerande. Vårt arbete har haft fokus på pedagogers uppfattning, inställning 

och tolkningar. Det finns olika metoder att samla information på för att kunna få svar på våra 

frågeställningar. Den metoden som vi ansåg var mest anpassad för att kunna samla empiriskt 

material var genom intervjuer med pedagoger, eftersom vi i vår uppsats utgått från 

pedagogernas perspektiv och vill tar reda på det utifrån pedagogernas synvinkel.   

  

Patel & Davidsson skriver att kvalitativa intervjuer har en låg grad av strukturering vilket 

innebär att frågorna som ställs ger respondenten utrymme att svara med egna ord. Intervjuaren 

kan även välja att ställa frågorna med en hög grad av standardisering eller med en låg 

standardisering. En hög grad av standardisering innebär att intervjuaren ställer frågorna i en 

bestämd ordning, medan en låg grad av standardisering är när intervjuaren ställer frågorna i 

den ordning som det passar under intervjun (Patel & Davidsson 2015: 81). Det finns olika 

former av intervjuer som en kan använda sig av, ostrukturerade intervjuer, semistrukturerade 

eller löst strukturerade intervjuer. För att lyckas med vår intervju valde vi att använda oss av 

en semistrukturerad intervju. Vi förberedde frågor som utgick från det vi ville ha svar från, vi 

ställde även följdfrågor för att få ett djupare svar från respondenten. Alvehus skriver att en 

semistrukturerad intervju ger intervjuaren större möjligheter att påverka intervjuns innehåll då 

intervjuaren kan ställa följdfrågor för att kunna få djupare svar (Alvehus 2013:83).  
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6.1 Genomförande 
 
Undersökningen genomfördes på sex olika förskolor i ett storstadsområde. Tre av förskolorna 

var specialinriktade förskolor mot funktionsnedsättning och tre var allmänpedagogiska 

förskolor. Respondenterna i den special inriktade förskolorna var specialpedagoger och 

respondenterna i de allmänpedagogiska förskolorna var förskollärare. Vi tog kontakt med en 

verksamhetschef som en utav oss känner till av den orsaken att vi vet att den personen har ett 

stort kontaktverk och involverad i många förskolor. Vi förklarade för verksamhetschefen vårt 

syfte med undersökningen och på vilket sätt den skulle gå till. Vi uttryckte även att vi strävar 

efter att få träffa respondenter som arbetar med barn som har funktionsnedsättningar. 

Verksamhetschefen tipsade sedan oss om förskolor som hon förmodade kunde ställa upp på 

intervju. Därefter vi fick kontaktuppgifter till dem olika förskolorna som vi sedan tog kontakt 

med. Vi ringde till förskolorna och förklarade att vi är studenter som skriver vårt 

examensarbete inom förskollärarutbildningen, vi förklarade även undersökningens syfte och 

hur undersökningen kommer gå till per telefon. När förskolechefen gav ett oss godkännande 

skickades ett missivbrev till pedagogerna (se bilaga 1). Vi bokade in möte med samtliga 

respondenter efter deras önskemål av den orsaken att vi förstår att vi måste vara flexibla då de 

oftast är underbemannade.  

 

Intervjun inleddes med en genomgång av dem forskningsetiska kraven som vi sedan kommer 

att förklara genomgående. Samtliga intervjuer spelades in med en mobiltelefon efter samtycke 

från respondenterna. Vi tog beslutet att spela in hela intervjun eftersom vi av erfarenhet 

upplever att det blir svårt att hinna anteckna allt som sägs under en intervju. En annan orsak 

var att vi inte ville avbryta respondenten under intervjuns gång om det var något vi inte skulle 

hinna anteckna. Trots att vi spelade in intervjun med en mobiltelefon valde vi att någon av oss 

två skulle anteckna allt som sades med hjälp av dator, utifall att det skulle krångla med 

inspelningen. Alvehus diskuterar för-och nackdelar med att spela in intervjuer. Han skriver att 

en inspelning kan störa respondenten och kännas som en begränsning i hur öppen hen blir i 

svaren. Fördelar som han tar upp med inspelning är att det kan bli svårt att hinna anteckna allt 

som sägs och samtidigt vara en god lyssnare, en inspelning blir i detta fall en trygghet för 

intervjuaren. Han säger även att risken med att endast ta anteckningar är att det som sägs kan 

bli förändrat på vägen (Alvehus 2013:85). Vi upplevade att respondenterna kände sig lite 

nervösa i början av intervjun. I ett tidigt skede in på intervjun upplevde sedan att 
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respondenterna kände sig mer bekväma, där vi upplevde att dem glömde bort att intervjun 

spelades in.  

 

Intervjun konstruerades utifrån tre olika teman, ”kompetens”, ”bemötande” och ”en förskola 

för alla” som vi ansåg var viktiga för att kunna uppnå vårt syfte men även för att kunna få svar 

på våra frågeställningar. Intervjuerna tog mellan 40-60 minuter att genomföra beroende på hur 

mycket följdfrågor och hur mycket information vi fick av respondenterna.  

 

Vårt första steg efter att vi har samlat in all vårt empiriska material till vår analysdel var att 

transkribera det. Det var tidskrävande att transkribera materialet eftersom det här förvandlas 

från tal till text. Vi valde att använda oss av konversationsanalys som Alvehus skriver är en 

variant där allt transkriberas mycket noggrant (Alvehus 2013:85). Vardera intervjun tog 5-6 

timmar att transkribera, då vi ville få med detaljer och exakta meningar som respondenterna 

sade. När vi transkriberade sorterade vi ut texten efter dem tre valda teman som var 

”kompetens”, ”bemötande” och ”en förskola för alla” eftersom att det skulle bli tydligt och 

enkelt när vi sedan skulle använda oss av transkribering och försöka finna likheter och 

olikheter i texterna.   

 

6.2 Urval 
 
Av den orsaken att vi har valt att rikta in oss på barn som har en funktionsnedsättning 

bestämde vi oss tidigt i arbetet att vi ville besöka förskolor som är specialinriktade med barn 

som har funktionsnedsättning. Vi blev intresserade av hur arbetet, kompetens och bemötande 

kunde skilja sig från en allmänpedagogisk förskola. Av den anledningen besökte vi tre 

allmänpedagogiska förskolor och tre förskolor som hade en special inriktning med barn med 

funktionsnedsättning. Vi var intresserade av att upptäcka olika perspektiv på vår 

undersökning som möjligt, vilket vi också fick då intervjuerna skedde med respondenter med 

olika kompetenser.  De allmänpedagogiska förskolorna hade omkring 19-25 barn, fördelat på 

tre pedagoger, varav en var förskollärare och två barnskötare. Dem specialinriktade 

förskolorna som arbetade med barn som har funktionsnedsättning, hade 12 barn på varje 

avdelning, varav fyra av dem barnen hade en funktionsnedsättning. På varje avdelning 

arbetade 4,5 pedagog, varav en var utbildad till specialpedagog.  
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6.3 undersökningsgrupp   
 
I följande avsnitt ska vi redogöra för hur respondenterna utryckt sig angående vilken 

kompetens och utbildning dem har. Anledningen till att vi väljer att förtydliga detta är för att 

läsaren ska få en uppfattning vilka personer som säger vad i resultat samt analysdel. Vidare 

kommer vi att benämna de personer som deltagit i intervjun för ”respondent 1-6” istället för 

att nämna dem vid deras namn, detta görs för att skydda deras identitet. 

 

Respondent 1 är förskollärare samt specialpedagog och arbetar på en special inriktad förskola 

mot funktionsnedsättning. 

Respondent 2 är socialpedagog samt specialpedagog och arbetar på en special inriktad 

förskola mot funktionsnedsättning. 

Respondent 3 är specialpedagog samt förskollärare och arbetar på en special inriktad förskola 

mot funktionsnedsättning.  

Respondent 4 är förskollärare och arbetar på en allmänpedagogisk förskola. 

Respondent 5 är förskollärare och arbetar på en allmänpedagogisk förskola. 

Respondent 6 är barnskötare samt förskollärare och arbetar på en allmänpedagogisk förskola. 

 
6.4 Forskningsetiska krav  
 
I denna del av vårt examensarbete kommer vi att förklara vetenskapsrådets forskningsetiska 

aspekter och överväganden. Etiska överväganden innehåller fyra huvudsakliga krav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

etiska överväganden kommer att tas upp i vårt examensarbete, då det etiska ansvaret ligger 

hos oss som undersökare. Oavsett om vi väljer att erhålla information om personerna eller om 

personen själv uppger informationen, så bör vi beskydda individernas integritet. Det ligger i 

vårt ansvar att få respondenterna att känna sig trygga när dem överlämnar information. Vi 

som intervjuare ska se till att respondenterna i intervjun är bekanta med dem forskningsetiska 

principerna samt att uppsamling och lagring av personuppgifter sker på ett tryggt och säkert 

sätt. Enligt Patel & Davidson ska individen varken utsättas för psykisk eller fysisk skada, och 

dessutom ska individen inte förödmjukas eller kränkas på ett eller annat sätt. Syftet med dessa 

principer är att skydda respondenterna (Patel & Davidson 2011: 62).  

Informationskravet står för dem principerna som vi undersökare behöver följa. Vår skyldighet 

gentemot individerna som deltar i intervjun blir att informera dem om studiens syfte. Detta 
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gjordes genom ett missivbrev som skickades ut (se bilaga 1). Samtyckeskravet går ut på att 

säkerställa respondentens rätt att själv bestämma över sitt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet skyddar intervjupersonens identitet och säkerställer dem om huruvida 

informationen kommer att behandlas. Nyttjandekravet kräver att vi som undersökare endast 

får använda uppgifterna från intervjupersonerna i forskningsändamål. Under våra intervjuer 

kommer vi ta särskild hänsyn till dessa fyra krav (Patel & Davidson 2011: 63).  

Vi gick igenom dem forskningsetiska kraven som vi nämnt ovan med samtliga respondenter 

innan vi påbörjade intervjun för att säkerställa att dem förstått missivbrevet som skickades ut 

(se bilaga 1). Redan när vi kontaktade förskolorna använde vi oss av informationskravet där vi 

informerade om studiens syfte för att dem i förväg ska veta vad intervjun ska handla om. 

Genom samtyckeskravet som vi tog upp innan intervjun påbörjades, frågade vi om samtycke 

för att kunna använda oss av mobiltelefon i syfte att spela in hela intervjun. Detta var något 

som även stod i missivbrevet (se bilaga 1).  

Här uppfylls intervjupersonens rättighet om att bestämma över sitt deltagande och även över 

utförandet av intervjun. Samtidigt har vi meddelat respondenten om det faktum att intervjun 

är frivillig och kan avbrytas när som helst, men även att samtliga frågor går att undvika om 

respondenten önskar så. Detta är något Patel och Davidson förklarar är nödvändigt att 

respondenterna är medvetna om (Patel & Davidson 2011: 62 - 65). 

6.5 Trovärdighet 
 
En studies trovärdighet på kvalité kan en diskutera utifrån begreppen reliabilitet och validitet. 

I detta stycke kommer vi att diskutera utifrån dem begreppen och hur dem kan användas för 

att mäta trovärdigheten i vår undersökning. 

 

Trots förklarar att begreppet validitet används för att bedöma om studien mäter det den är 

tänkt att mäta. Reliabilitet handlar om kvaliteten på mätinstrumentet. Validitet och 

reliabilitetsbegreppet håller ihop när en argumenterar utifrån en kvalitativ studie till skillnad 

från kvantitativ studie, som kräver en annan form av resonemang (Trost 2010: 133).   

 

Vi anser att validiteten i vår studie är hög, eftersom vi utformade våra intervjuer efter vårt 

syfte och frågeställningar. Detta hjälpte oss att hålla oss till ämnet och mäta det som var tänkt 

att mätas. Frågorna som ställdes på intervjun skickades inte i förväg till respondenterna, detta 
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för att inte påverka reliabiliteten, genom att respondenterna ger oss dem svaren dem tror vi 

vill höra. Dock kan det även vara till en fördel att en ger svaren i förväg för att kunna få 

djupare svar. Valet av semistrukturerade intervjuer gjorde det möjligt för oss att få djupare 

svar genom att vi ställde följdfrågor och därför kände vi inte behovet av att skicka frågorna i 

förväg till respondenterna. Studiens trovärdighet ökade, då vi med hjälp av inspelningen 

kunde transkribera från tal till text och sedan använda oss av exakta citat för att säkerställa 

reliabiliteten. Det som gjorde att trovärdigheten ökade mer, var att vi gjorde transkriberingen 

tillsammans för att säkerställa enhetlig information.  

 

6.6 Uppdelning av arbetet  

 
Vi har tidigare skrivit en b-uppsats och andra skolarbeten tillsammans. Detta blev sedan ett 

självklart beslut att skriva examensarbetet ihop. Vi båda har tagit del av arbetet och har gjort 

allt arbete tillsammans, där våra tankar och åsikter har fått komma till tals. Under arbetets 

gång har vi båda varit lika närvarande och delaktiga, där båda har fått chansen att framföra 

idéer och diskutera. Under skrivandets gång har vi turats om att skriva för att kunna avlasta 

varandra, då mycket text har skrivits.  
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7. Resultat och analys 
 
I resultat och analysdelen kommer vi att kategorisera vårt resultat utifrån tre delar baserat på 

frågorna vi ställt till våra respondenter och de svar vi fick av dem. Delarna består av 

”kompetens”, ”bemötande” och “förskola för alla”. Utifrån varje del kommer vi att analysera 

med hjälp av teorier och tidigare forskning. Vi kommer bland annat använda oss av exakta 

citat för att säkerställa reliabiliteten, samt för att läsaren ska få en lättare förståelse.  
 

7.1 Kompetens  
 
Vi frågade samtliga respondenter om de ansåg att de hade tillräcklig kompetens för att kunna 

inkludera barn med funktionsnedsättningar i barngruppen och om de kunde uppfylla dessa 

barns behov. Vi frågade även om de har möjlighet till kompetensutveckling och på vilket sätt 

detta hjälper dem i det fortsatta arbetet med barn med funktionsnedsättning. Vi ställde dem 

även frågan om de är villiga att söka kunskap på egen hand och om detta sker på deras fritid.  

 

Samtliga respondenter ansåg att dem hade tillräckligt mycket kompetens eller att den fanns 

där men de såg olika på hur dem har möjlighet att utöva och använda kompetensen i 

praktiken. Respondent 1 upplevde att det var en svår fråga då förskolan är en verksamhet som 

alltid får nya barn med nya funktionsnedsättningar.  

 

Det är en svår fråga då det alltid kan komma barn hit med ny 

funktionsnedsättning som jag inte vet så mycket av och då får man helt 

enkelt lära sig och då får man se till att man får den kunskapen. Som det ser 

ut just nu anser jag att jag har koll och har tillräckligt mycket kompetens för 

att möta barn med funktionsnedsättning (Respondent 1), (Transkribering av 

intervju 2017-10-20). 

 

Detta var något som även respondent 2 instämde då hon ansåg att man alltid får ”lära sig 

något nytt” då det är ständigt nya möten med nya människor. Respondent 2 berättar att hon är 

specialpedagog och socialpedagog, enligt henne är detta två högskoleutbildningar som behövs 

i arbetet med barn som har funktionsnedsättning och anser sig själv ha tillräckligt mycket 

kompetens. Hon uttrycker det på följande sätt: 
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Ja jag anser att jag har tillräckligt mycket kompetens då jag har två 

högskoleutbildningar, både specialpedagog och socialpedagog. Man får 

alltid lära sig nytt då det är nya möten med nya människor (Respondent 2), 

(Transkribering av intervju 2017-10-21). 
 

Respondent 1 som är specialpedagog samt förskollärare arbetar på en avdelning med 

funktionsnedsatta barn anser att hon även har kompetensen. Vidare säger hon att det främst 

handlar om passion och intresse för att kunna jobba med barn som har funktionsnedsättning. 

 

Jag känner att jobba som vi gör där vi alltid har barn i behov av särskilt stöd 

att det handlar om passion, man måste tycka att det här vansinnigt roligt för 

att vilja jobba med det. Det är ingen avdelning man söker till för att man vill 

jobba på en förskola, man måste ha passion och intresse, tycka det är kul och 

spännande för barn som har det svårt (Respondent 1), (Transkribering av 

intervju 2017-10-20). 

 

Respondent 4, 5 och 6 som arbetade på en allmänpedagogisk förskola, ansåg att kompetensen 

fanns men att det inte riktigt går att säga att en har tillräckligt mycket kompetens. De får i sina 

verksamheter ta hjälp av en specialpedagog som finns inom kommunen. En annan upplevelse 

på en allmänpedagogisk förskola var att tiden inte räckte till för att kunna utöva sin 

kompetens eftersom det var för många barn med specialbehov till deras personaltäthet.  

 

Kompetensen har vi, det är inte den som egentligen är ett problem utan tiden 

att hinna med. Det är för många barn och få vuxna. Vi har en specialpedagog 

som är anställd via kommunen som handleder oss i situationer där vi känner 

att vi behöver hjälp (Respondent 6), (Transkribering av intervju 2017-10-

25). 
 

Vi har tillgång till förskolepsykolog som kan handleda hur vi ska hantera 

situationer. Vi har ingen specialpedagog på plats. Jag känner inte att 

kompetensen är ett bekymmer i vårt arbetslag för att vi har den då vi är 

rutinerade, sen måste vi ändå koppla in förskolepsykolog, specialpedagog, 

talpedagog för att det ska synas att man har gjort det man har haft möjlighet 

att göra. Men det hjälper ju inte om vi känner att vi är för många barn med 

sådana behov till vår personaltäthet (Respondent 5), (Transkribering av 

intervju 2017-10-24). 
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Samtliga respondenter hade en förkunskap i arbetet med barn som är i behov av särskilt stöd 

eller barn som har en uttalad funktionsnedsättning. Detta är något som beskrivs i Pallas studie 

att ett stort ansvar ligger på läraren och det är hens plikt att styra upp ett åtgärdsprogram för 

det enskilda barnet. Hon lyfter även upp i sin artikel vikten att det blir specialpedagogens roll 

att ge stöd i form av observationer och hjälpa med den pedagogiska kartläggningen (Palla 

2009: 1-6). Respondent 4, 5 och 6 nämner även att dem får ta hjälp från en specialpedagog för 

att söka mer kunskap och kunna skapa en god lärandemiljö. I svaren vi fick av pedagogerna 

upplevde vi att ansvaret för att veta hur man ska arbeta med barn som har en 

funktionsnedsättning låg på specialpedagogerna, dem förväntas ha kunskapen som dem sedan 

ska delge med andra pedagoger. Detta resulterar i att specialpedagogen har mer kompetens i 

arbetet med barn som har funktionsnedsättningar.  

 

Respondent 4, 5 och 6 anser att det inte är kompentens som är problematiskt i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd utan att det snarare handlar om att deras kompetens inte kan 

användas på rätt sätt. Pedagogerna berättar att det är för många barn med behov till deras 

personaltäthet. Med detta menar pedagogerna att dem är för få pedagoger och för många barn 

för att kunna utöva sin kompetens. Detta nämns även i Pallas artikel att barngruppens storlek 

skulle kunna minskas om det fanns fler anställda i förskolan. Förutsättningarna ökas i 

samband med detta och mer tid kan ägnas åt barn som är i behov av särskilt stöd (Palla 2009: 

1-5). 

 

Samtliga respondenter är villiga att söka kunskap på egen hand men att det även går att få 

fortbildning via jobbet om efterfrågan finns. Respondent 5 berättar att om det skulle få ett 

barn med exempelvis diagnosen autism skulle dem erbjudits kurser och handledning för den 

diagnosen.  

 

Ja jag är villig att söka efter mer kompetens på egen hand, kollar på 

utbildningar och rådfrågar med chefen, ibland kan det handla om en 

ekonomisk fråga om vi får gå den utbildningen. Finns behovet i gruppen så 

brukar det inte vara något problem. Om det är viktigt för min del skulle jag 

kunna avsätta tid själv och betala den faktiskt. Det är inget jag ofta får göra, 

jag känner att vi får så mycket från autismcentret och specialpedagogen vi 

har att tillgå (Respondent 4), (Transkribering av intervju 2017-10-23). 
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Respondent 1, 2 och 3 tar upp att de inte har något problem att söka kunskap utanför arbetstid 

och ser det lite som en självklarhet att sånt görs eftersom dem har ett intresse för det då dem 

valt att bli specialpedagoger. 

  

Vi har en bra chef som hittar bra utbildningar och är aktiv. Ibland letar jag 

kurser själv men det är för att jag har ett intresse för specialpedagogik 

(Respondent 1), (Transkribering av intervju 2017-10-20). 

 

Respondenterna berättar att de är villiga att söka kunskap på egen hand. Vi förstår det som att 

det ligger ett intresse bakom detta då respondent 1 understryker att arbetet med barn som har 

funktionsnedsättning kräver båda passion och intresse. Respondent 2 tar även upp att hon av 

eget intresse söker efter information på specialpedagogiska skolmyndigheten för att bredda 

sin kompetens. Detta stämmer överens med vad Drugli kommit fram till i sin forskning att en 

måste ha intresse, engagemang och omsorg i arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Drugli 

2003: 25, 26). I Almqvists forskning visar det sig även att pedagoger som arbetar med barn 

som har en funktionsnedsättning skiljer sig i arbetet med barn som inte har en 

funktionsnedsättning. Enligt Almqvist studier möts barn med funktionsnedsättning sämre och 

med mindre engagemang från pedagoger. I sin studie kommer hon även fram till att detta 

leder till att barnen får en försämrad hälsa och blir mindre delaktig i verksamheten (Almqvist 

2006:5). Forskarna Drugli och Almqvist visar i sin studie i likhet med det våra respondenter 

uttrycker att arbetet med barn som har en funktionsnedsättning kräver ett engagemang utöver 

en kompetens i form av en utbildning.  

  

7.2 Bemötande  
 
Vi frågade respondenterna hur de arbetar för att bemöta barn med funktionsnedsättning på 

bästa sätt och vad dem tycker är mindre bra och bra i deras sätt att arbeta.  

 
7.2.1 Vikten av att belysa det positiva i bemötandet 
 

Respondent 1 anser att det är viktigt att fokusera på det positiva i bemötandet, hon menar att 

det blir viktigt att påtala styrkor och uppmärksamma dessa och detta för att stärka barnets 

självkänsla men även för att andra barn ska se styrkorna hos barnen som har en 
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funktionsnedsättning. Vidare nämner hon att detta bemötande gör så att barnen ser andras 

förmågor som styrkor som en tillgång. 

 

Respondent 4 tar även upp vikten av att belysa det positiva hos barnet, för att samtliga barn 

ska känna sig inkluderade i barngruppen. Vidare berättar hon att dem i personalgruppen 

försöker ta fasta på vad som är positivt istället för att fokusera på det som är negativt, 

eftersom det resulterar i en negativ spiral som blir svårt att ta sig ur. 

 

Vi fokuserar mycket på det positiva, vad är det dem kan och vad är dem bra 

på, vad är deras styrkor och sen uppmuntrar vi det, vi påtalar det genom att 

säga wow, oj vad du är duktig/det gick jättebra. För att bygga att man är 

någon som har kapacitet och även för att få dem andra barnen ska se vad det 

här barnet har för styrkor. Oftast fokuseras det på vad man inte kan och det 

får dem andra barnen också höra. Det spiller över på barnen och det blir på 

något vis en ond cirkel så genom att fokusera på det positiva så lär sig dem 

andra barnen också att hen har förmågor som jag kan använda mig av 

(Respondent 1), (Transkribering av intervju 2017-10-20). 

 

Vi försöker få barnen att vara delaktiga, känna sig en del av gruppen, att dem 

är en tillgång i gruppen, försöker ta fasta på det som är positivt, inte det som 

inte är så bra. Uppmuntra allt som är bra det är så lätt att det kan bli en 

negativ spiral- exempelvis när man benämner namn vid tillsägelse. Det blir 

som en stämpel att hen är den jobbiga (Respondent 4), (Transkribering av 

intervju 2017-10-23). 

  

Respondenterna betonar vikten av att lyfta det positiva, uppmuntra och påtala styrkor för att få 

barnet att känna sig som en del av gruppen. Dem nämner även att det skapar en positiv 

atmosfär mellan barnen där dem andra barnen kan se varandras styrkor som en tillgång men 

även att detta skapar delaktighet. Detta kunde vi förstå med det Drugli nämner i sin forskning 

om vikten av positiv bekräftelse och beröm. Vidare hävdar hon att behovet av beröm blir 

större när det handlar om ett barn som befinner sig i riskzonen för negativ utveckling. Hon 

anser att en inte bör ställa för höga krav på ett barn som har beteendesvårigheter, ett sådant 

barn behöver mycket konstruktivt stöd för att kunna ändra sitt beteende. Forskaren skriver att 

en även bör träna barnen i att berömma varandra då det är en viktig social färdighet då barnen 

upptäcker positiva sidor hos varandra men också att det tränar barnen i att uppmärksamma 
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positivt beteende hos anda barn. Drugli nämner även att genom positiv bekräftelse och beröm 

främjar man ett nytt önskat beteende hos barnet och förstärker barnets utveckling. Detta leder 

till att barnet får självtillit och kan känna att tillvaron blir viktig (Drugli 2003: 101,102). 

Genom vår studie kan vi se att det blir viktigt med positiv bekräftelse och beröm då barnet 

bland annat känner sig som en tillgång i barngruppen.  

 
7.2.2 Se varandra som en tillgång  
 

Respondent 3 berättar att barn som inte har en funktionsnedsättning ses som förebilder för de 

som har någon funktionsnedsättning. Hon förklarar att dessa barn som inte har 

funktionsnedsättning blir en tillgång för att lek stärka barn som har en funktionsnedsättning. 

Detta görs medvetet för att barnen ska vara en tillgång för varandra. Respondent 6 talar också 

om vikten av att dela in barn med olika förutsättningar och behov för att barn ska se olikheter 

som en tillgång.  

 

Vi delar in barnen i mindre grupper och gör medvetna uppdelningar där vi 

tror att barnen kan dra nytta av varandras olika förutsättningar och behov. 

Det är viktigt att se olikheter som en tillgång och det är då olikheter även kan 

accepteras. Sedan tänker vi mycket på att dela in barn med olika 

kunskapsnivåer. Vi tror mycket på att barn lär sig av varandra och kan dra 

nytta av varandra genom det sättet (Respondent 6), (Transkribering av 

intervju 2017-10-25). 

 

Vi ser dem här åtta barnen som en tillgång för oss som vi använder oss av 

för att lek stärka barn, förebilder, barn som behöver lära sig leken och då 

tänker vi utifrån det att vi tar in ett barn som behöver stärka sin lek 

tillsammans med barn som leker bra tillsammans, sedan försöker vi vuxna 

även vara med för att se till att barnet får vara med i leken. Som pedagoger 

blir det viktigt att ge en funktion i leken genom att sätta ord på vad dem gör i 

leken (Respondent 3), (Transkribering av intervju 2017-10-22).  

 

Respondent 3 berättar att de ser dem åtta barnen som en tillgång för dem barnen som har en 

funktionsnedsättning. Respondent 6 resonerar i likhet med det respondent 3 berättar att de ser 

barnens olikheter som en tillgång och poängterar att de tror på att barn lär sig av varandra. 

Respondent 6 betonar att de delar in barnen i mindre grupper med olika kunskapsnivåer, 
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förutsättningar och behov för att barnen ska lära sig av varandra. Respondenternas 

resonemang kan vi förstå med hjälp av den närmsta utvecklingszonen som Vygotskij 

beskriver i sin utvecklingsteori om interaktionens betydelse för lärande och utveckling. Den 

närmsta utvecklingszonen uppmärksammar socialt samspel som utgångspunkt för lärande och 

utveckling. Vygotskij har i denna teori en positiv syn till enskilda barnets möjlighet till att lära 

och betonar att den sociala interaktionen har en avgörande roll i utvecklingen. Vidare tar 

Vygotskij upp den potentiella utvecklingsnivån som innebär den nivån som är inom räckhåll 

för barnet och som den under vissa omständigheter kan nå. Han ansåg att samarbetet och 

samspelet med en mer kompetent person var avgörande för barnets utveckling. Han menade 

med detta att barnet i samarbete med en vuxen eller mer kompetent barn kan åstadkomma mer 

än vad det skulle på egen hand. Kärnan i samarbetet är inte den aktuella 

problemlösningssituationen utan det som blir viktigt är den potential för vidare lärande och 

utveckling som ligger i samarbetet. Barnet styrs genom samarbete och samspel med vuxna 

eller andra barn mot högre nivåer i sin egen utveckling (Bråten 1998: 104,105). 

 

7.2.3 Mindre barngrupper för att tillgodose barns olika behov  

 

Andra respondenter nämnde att de delar in barngruppen i mindre barngrupper för att kunna 

tillgodose barns olika behov. Gruppindelningar gjordes även för att få en mindre distraherad 

miljö med lägre ljudnivå och därmed kunna bli en mer utmanade miljö.   

 

Vi delar barnen i mindre grupper så mycket så möjligt för att få mindre 

sammanhang, för att inte ha så många att relatera till, det handlar även om 

ytan, att barnet ska känna ”det finns utrymme för mig” att de inte är på 

varandra, på varandras lek, det kan vara känsligt, det är viktigt att dela upp, 

det blir för högljutt (Respondent 1), (Transkribering av intervju 2017-10-20). 

 

Vidare säger respondent 2:   

 

Det är lättare att styra det i den planerade aktiviteten mot vad det är i den fria 

leken, då kan man vara med och stödja på ett annat vis. Barn med 

funktionsnedsättning har det svårare i fria leken, därför att barnen är med 

och bestämmer, de kanske inte är så schyssta mot varandra och sen kan det 

vara mycket spring, högljutt. Vi har många ljudkänsliga. Vi jobbar mycket 

med att försöka vara färre personer på en och samma plats i fria leken. En 
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del av gruppen kanske går ut och gör något istället. Vi delar på barngruppen, 

vi är fyra stycken pedagoger, vi brukar dela upp dem på fyra. Jag har lite 

extra insatser då jag är specialpedagog. Vi försöker arbeta mycket enskilt när 

vi tränar på språket, spelar spel, går igenom kroppen, benämner olika saker 

och så vidare (Respondent 2), (Transkribering av intervju 2017-10-21). 

 

Respondent 4 berättar att de försöker anpassa miljön efter behoven som finns för att det inte 

ska bli rörigt och att de även arbetar i mindre grupper för att tillgodose barns olika behov. 

 

Vi försöker anpassa miljön, har vi ett barn inom autism spektra så vet vi att 

det barnet behöver ha det lugnt och inte rörigt. Vi försöker att dela gruppen 

så gott det går så de inte är i så stor grupp. Tanken med uppdelningar är även 

för att barn som är i behov av särskilt stöd ska kunna lyftas fram eftersom 

det i större barngrupper blir svårare att tillgodose deras behov (Respondent 

4), (Transkribering av intervju 2017-10-23). 

 

Respondent 5 bekräftar även att de arbetar med att dela upp barngrupper i mindre barngrupper 

för att kunna utmana dem. Hon berättar att barn behöver en miljö som inte ska distrahera dem, 

hon nämner även vikten av få ner ljudnivån för att leka i lugn och ro utan att känna 

konkurrens med för många barn runt omkring.  

 

Samtliga pedagoger talar om vikten av att dela in barn i mindre grupper för att det inte ska bli 

rörigt, men även för att varje enskilt barn ska få sina behov tillgodosedda. Nilholm lyfter upp i 

sin artikel, genom att dela in barnen i mindre gruppen kan barnet få tillgång till en mindre, 

lugnare och mer tillrättalagd miljö där barnets olika behov kan tillgodoses (Nilholm 2011: 

31). Brodin tar även upp sin studie att barn med funktionsnedsättning har betydligt svårare att 

leka tillsammans med andra lekkamrater när barnet känner att den inte har tillräckligt mycket 

fysiskt utrymme (Brodin 2005: 638). Med koppling till det Nilholm och Brodin skriver i sin 

forskning kan vi förstå vikten av att arbeta i mindre barngrupper och hur det kan gynna barnet  

i leken och utveckling.  

 

7.2.4 Svårigheter i inkludering av bemötandet 
 

När vi frågade respondenterna vad de tyckte var mindre bra i deras arbete med barn som har 

en funktionsnedsättning möttes vi av liknande upplevelser från förskollärare som arbetar på 
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en allmänpedagogisk förskola och liknande upplevelser från specialpedagoger som arbetar på 

en specialinriktad förskola mot funktionsnedsättning. Något samtliga respondenter upplevde 

var att de tyckte att det kunde bli problematiskt att alltid se till att alla barn får det de behöver.  

 

Respondent 1 pratade mycket om att det kan bli svårt att hitta en balans där man alltid kan 

tillgodose alla barns behov. Denna upplevelse delade samtliga respondenter dock var vår 

tolkning av intervjuerna att förskollärare som arbetade på en allmänpedagogisk förskola utan 

inriktning, med en större barngrupp hade svårare med att kunna inkludera alla barn och 

tillgodose barn olika behov. Respondent 1 uttryckte sig på följande sätt: 

 

Det som kan vara svårt det är balansen att hela tiden se dels att dem här 

andra åtta barnen får det dem behöver och dels att de fyra barnen får det dem 

behöver. Ibland kan något av de här fyra barnen vara extra utåtagerande, 

impulsstyrda då är det vi vuxna som har ansvaret att det inte drabbar de 

andra barnen, det är en svårighet. Det är inte dem som ska bära på det 

ansvaret, det är inte deras uppgift, det är vi vuxna som ska se till att det här 

fungerar för det här barnet och att vi alltid ska vara steget före (Respondent 

1), (Transkribering av intervju 2017-10-20). 

 

Vi förstår det som att samtliga respondenter upplever att det ibland kan bli svårt att kunna 

tillgodose barns olika behov samtidigt, vi förstår det även som att respondenterna upplever att 

detta är ett ansvar som hänger på dem och inte barnet. I förskolans läroplan står det följande 

”omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla 

arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov” (Lpfö98 

2016:5). Detta bekräftar att ansvaret ligger på pedagogerna att ta hänsyn till barnens olika 

förutsättningar och behov enligt läroplanen. I studien som är skriven av Sheridan, Williams & 

Pramling Samuelsson skrivs det att förskollärare som arbetar i stora barngrupper får det 

svårare att arbeta för att nå målen och intentionerna i förskolans läroplan (Sheridan, Williams 

och Samuelsson 2014, 387, 393). 

 

Respondent 5 upplever att en behöver exkludera en del barn för att kunna inkludera andra 

barn. Hon poängterar dock att det blir viktigt att veta varför en gör det en väljer att göra. 

Hon uttryckte sig på detta sätt: 
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Ibland behöver vi exkludera en del barn för att kunna inkludera. För att 

kunna inkludera de som är i behov av särskilt stöd så blir den stora delen av 

barngruppen exkluderade. Exkluderar jag dem här med funktionsnedsättning 

då inkluderar jag den övriga barngruppen. Dem är som motsatser till 

varandra.  Man ska veta varför man gör det man gör samt kunna motivera 

det man gör oavsett vilket val du gör. När du inkluderar och exkluderar 

måste du veta varför du gör det (Respondent 5), (Transkribering av intervju 

2017-10-24). 

 

Vidare säger respondent 5 att det även kan bli problematiskt att arbeta inkluderande i den 

fysiska miljön, eftersom funktionsnedsättningar kan krocka med varandra men även med barn 

som inte har någon diagnos.  

 

Man kan inte tillgodose de barn med autism som behöver lugn och stillhet i 

miljön med rena väggar om du samtidigt ska tillgodose de andra barnen, de 

krockar, det är två helt skilda behov. Har du någon med hörselnedsättning så 

fungerar det för alla då det bara blir en lugnare miljö, det är ingen som lider 

av det. Det beror på vilka diagnoser som finns i barngruppen och det i sig 

kan vara en utmaning. Vi ska titta individuellt på varje barn men samtidigt är 

förskolan för att gruppsocialisera barnen också och då försvinner det här lite 

gran. Vi funkar inte om vi inte tänker på varandra men sedan måste vi 

förhålla oss till det antalet barn vi har och pedagoger att tillgå (Respondent 

5), (Transkribering av intervju 2017-10-24). 
 

Respondent 5 betonar vikten av att veta varför en inkluderar barnet och att det blir viktigt att 

utgå från vad barnet behöver. Pape understryker i sin forskning vikten av att utgå från 

”barnets bästa” men att man som pedagog behöver veta vad som blir barnets bästa. Hon 

menar att ”barnets bästa” är olika utifrån olika individer. Här blir det viktigt enligt Pape vad 

som är bäst för den enskilda individen för att sedan kunna agera efter ”barnets bästa”. I 

förskolan kan det handla om vad som är bäst för ett barn som är i behov av stöd och om den i 

detta fall klarar av en inkludering eller inte, Pape menar att detta är vad som menas med att 

agera utifrån ”barnets bästa” (Pape 2001:101)  

 

Respondent 5 förtydligar vidare vad orsaken kan vara till att dem får vara så få pedagoger till 

en stor barngrupp med skilda behov. Hon berättar att det oftast handlar om att det inte finns en 
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uttalad diagnos men att pedagoger märker att det saknas något hos barnet. Resurserna för att 

kunna arbeta utvecklande med barnet blir lidande när det inte finns en diagnos fastställd, 

anledningen till detta är att föräldrarna oftast inte vill inse att sitt egna barn har någon 

funktionsnedsättning. Pedagogen uttrycker sig på följande sätt:   

 

Det är svårt att inse för föräldrarna att deras barn inte är som alla andra. Om 

föräldrarna inte vill söka hjälp för sitt barn då får vi inga extra resurser, 

exempelvis extra personal eller för att kunna träna dem i det dem behöver. 

Finns det ingen uttalad diagnos får vi inga pengar och kan därmed inte sätta 

in någon resurs (Respondent 5), (Transkribering av intervju 2017-10-24). 
 

Respondent 4 tar även upp att personaltätheten till en stor barngrupp med skilda behov kan 

vara problematiskt. Hon berättar att om dem skulle få ett barn som är i behov av särskilt stöd, 

skulle det leda till att dem får extra personal tre timmar om dagen, vilket inte tänker barnets 

behov. Respondenten går även in på att det är ekonomin som styr verksamheten och arbetet 

med barn, hon beklagar sig och menar att pedagogiken inte är prioriterande i första hand. Hon 

uttrycker sig genom att säga: 

 

Det är ekonomin som styr verksamheten. Tyvärr det är punkt ett, man vill ju 

helst ha pedagogiken men den kommer som nummer två. Vi har en del 

resurser men vi skulle behöva mera. Exempelvis om vi får ett barn som är i 

behov av särskilt stöd så får vi extra personal ett par få timmar om dagen, 

kanske 3h timmar om dagen, ofta täcker det inte barnets behov fullt ut 

(Respondent 4), (Transkribering av intervju 2017-10-23). 

 

Respondenterna upplever att resurserna som finns att använda sig av räcker inte till och det är 

oftast det som gör att det inte går att tillgodose barns olika behov. Respondent 5 säger att en 

får ett helt annat stöd när det handlar om fysiska funktionsnedsättningar. Hon uttrycker sig 

genom att säga: 

 

Vi har ingen med fysiska nedsättningar men om vi skulle få det så skulle 

kommunen bli tvungna att ordna till det. När det gäller fysiska 

funktionsnedsättningar så finns det ett helt annat stöd från samhället med 

bidrag, då får man göra om lokalen, sätta dit hörselslingor, dämpande 

material och mycket annat, det är inte likadant med psykiska 
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funktionsnedsättningar (Respondent 5), (Transkribering av intervju 2017-10-

24). 

 

Majoriteten av respondenterna upplever att resurserna inte är tillräckliga. Respondent 5 säger 

att orsaken till att resurserna är lidande beror på att det inte finns någon fastställd diagnos. 

Respondent 4 uttalar sig för att det är resurserna som styr verksamheten och att resurserna 

som fås oftast inte täcker barnets behov fullt ut.  I skolverkets allmänna råd reviderad 2016 

skrivs det hur resursfördelningen i förskolans verksamhet styrs. Faktorer som har en 

avgörande betydelse vid resursfördelning utgår från förskolornas olika behov och lokala 

förutsättningar till följd av bland annat personalens kompetens, personaltäthet, lokalernas 

utformning, barn i behov av särskilt stöd och barngruppens sammansättning och storlek. 

Genom uppföljningar och utvärderingar kan det synliggöras vilka behov som finns för det 

enskilda barnet och därmed vilka resurser som behövs (Skolverket 2016:17). Vi förstår det 

som att det saknas resurser av den anledningen att det blir svårt att göra uppföljningar och 

utvärderingar, då det inte finns en uttalad diagnos av den orsaken att föräldrarna i slutändan 

beslutar om dem vill göra en utvärdering om barnet har en diagnos. Ahlberg redogör för 

individperspektivet där han tar upp och det blir viktigt att ha fastställd diagnos då en diagnos 

är en förklaringsmodell för att kunna förstå problematiken. Vidare förklarar han att 

individperspektivet kan ha en positiv och negativ påverkan beroende på hur läraren väljer att 

se det (Ahlberg 2015: 42–45). Vi förstår det som att respondenten ser på diagnoser som 

positivt för att kunna känna till svårigheter hos barnet och därmed kunna stärka barnets 

självuppfattning. 

 

Respondent 2 som arbetar på en specialavdelning upplever att det skulle vara svårt om dem 

fick ett barn med en fysisk funktionsnedsättning, som ett barn som är rullstolsburet. Hon 

upplever att ett barn med rullstol kanske skulle funka dock inte fler av den anledningen att det 

då skulle bli svårt och anpassa miljön eftersom det krockar med andra funktionsnedsättningar. 

Hon poängterar även att det blir viktigt att tänka på när man väljer att placera dem på en 

förskola.  Hon uttrycker sig genom att säga: 

 

Det skulle vara svårt om vi hade ett barn som satt i rullstol, ett barn kanske 

skulle funka dock inte fler. Det skulle funka i kombination med de andra. En 

del funktionsnedsättningar kan krocka med varandra därför är det viktigt 

med sammansättningen, det måste finnas ett tänk och en 
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diskussion/planering innan man placerar dem (Respondent 2), 

(Transkribering av intervju 2017-10-21). 

 

Respondent 6 säger att det även kan bli svårt om dem skulle få ett barn som har en fysisk 

funktionsnedsättning, hon beklagar sig för att verksamheten ser ut på ett sådant sätt som inte 

är anpassat, för barn med exempelvis rullstol. Vidare säger hon att dem har trånga utrymmen 

och alldeles för små rum för att barn med rullstol ska känna att den har utrymme. Hon 

upplever att lokalerna kan vara mest problematiskt. Detta var något som majoriteten av 

respondenterna tog upp i intervjuerna där dem ansåg att lokalerna var ett dilemma för barn 

som exempelvis satt i rullstol. Respondenterna menar att lokalerna är alldeles för trånga för att 

ett barn med rullstol ska kunna röra sig fritt. Vår tolkning av det respondenterna säger är att 

problematiken ses utifrån ett samhälls- och organisationsnivå, där problemet motiveras utifrån 

mötet mellan barnet och den omgivande miljön. Hultman redogör för det relationella 

perspektivet som innebär att se barnet i ett samspel med omgivningen eller miljön och att en 

inte ska se barnet som isolerad. Hon menar att en ska se samspelet mellan det individuella 

barnets förutsättningar och förskolans miljö, för att kunna problematisera barns svårigheter 

och förmågor där en utesluter att se på problemet på barnet (Hultman 2008: 44). Utifrån det 

respondenterna nämnde upplever vi att pedagogerna ser att problemet ligger på miljön och 

inte i barnets funktionsnedsättning. I likhet med det relationella perspektivet problematiseras 

barns svårigheter utifrån barnet i ett samspel med omgivning eller miljön.  

 

7.3 En förskola för alla 
 
Vi frågade samtliga pedagoger om dem är bekanta med konceptet ”en förskola för alla”, hur 

deras tankar är gällande idén samt om dem anser att en förskola är till för alla barn oavsett 

fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Vidare frågade vi dem om dem anser att det 

behövs specialförskolor eller specialavdelningar fortfarande.  

 

Samtliga pedagoger säger att dem är bekanta med konceptet ”en förskola för alla” men vi 

upplevde att dem ifrågasätter vad egentligen ”en förskola för alla” innebär. Respondent 5 

ifrågasätter det genom att säga:  
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Vad är en förskola för alla egentligen? Är det att alla är på en och samma 

plats eller är det att vara placerad i lite olika grupper beroende på vad man 

klarar av (Respondent 5), (Transkribering av intervju 2017-10-24). 

 

Respondent 1 understryker även att en förskola för alla bör inte handla om att få vara med 

fysiskt med andra barn, utan att det handlar om att få sina behov tillgodosedda. 

 

En förskola för alla ska vara inkludering på barnets villkor och inkludering 

blir det inte av att barnet är i en grupp med andra ”normala” barn utan 

inkludering blir det när vi kan anpassa oss till barnet. Inkludering för mig är 

inte bara att barnet ska få vara med fysiskt med andra barn, det handlar om 

att få sina behov tillgodosedda (Respondent 1), (Transkribering av intervju 

2017-10-20). 

 

Vidare säger respondent 5 att en förskola för alla kan skilja sig beroende på vilket behov 

barnet har. Hon understryker att det finns barn som skulle behöva en mindre grupp och att det 

kanske är det som är en förskola för alla. En förskola där det finns barn som klarar av att gå i 

en större grupp och dem som har behovet av att gå i en mindre grupp. Vidare säger 

respondent 5 följande: 

 

Det blir inte en förskola för alla om inte alla klarar av det. Om du ska kunna 

tillgodose varje barns behov så blir det inte en förskola för alla, exakt så 

mycket som skulle behövas. Vi skulle kunna tillgodose våra barn mycket 

mer och träna dem mycket mer i det dem behöver träna och det hinner vi 

tyvärr inte, med den stora barngruppen, den personaltätheten och dem 

resurserna (Respondent 5), (Transkribering av intervju 2017-10-24). 
 

Vi förstod det som att respondent 5 menar att det inte går att tillgodo se varje barns enskilda 

behov fullt ut och att verkligheten ser annorlunda ut från konceptet. Detta bekräftar hon 

genom att säga följande:    

 

Jag anser att en förskola ska vara till för alla dock måste vi få resurser för att 

vi ska kunna vara det, där alla kan växa, känna sig trygga där förskolan ska 

vara lärorik, men hur iscensätter vi det när barngrupperna är så stora och få 
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personal? Det är en utmaning (Respondent 5), (Transkribering av intervju 

2017-10-24). 

 

Respondent 4 uttrycker sig att en förskola för alla kanske innebär att man är i en stor 

barngrupp eller att det optimala kanske är att barn blir placerade i en mindre barngrupp med 

cirka 12 barn och en specialpedagog. Vidare säger hon att det i slutändan är ekonomin som 

styr och att barn ska passa in i ekonomin och detta intygar hon genom att uttrycka sig på 

följande sätt:   

 

Ekonomin styr det hela, barnen ska passa in i ekonomin istället för att 

ekonomin ska anpassas efter barnen, så upplever jag det. Men vi måste 

anpassa oss efter barnen dock med dem resurserna vi har, vissa barn får 

mycket mer stöd av en vuxen för dem behöver det, den som klarar sig får väl 

hänga med trots att den har samma möjligheter (Respondent 4), 

(Transkribering av intervju 2017-10-23). 

  

Respondent 1 som arbetar i en mindre barngrupp med färre pedagoger anser att det blir 

enklare att inkludera barn i en mindre barngrupp samt se till barnens olika behov. Hon 

understryker att det går att leva upp till konceptet ”en förskola för alla” när barnen får mer 

stöd från pedagoger och är i en mindre barngrupp. Hon bekräftar det genom att säga: 

 

Jag ser att det fungerar, jag ser att vi kan göra skillnad för dem här barnen 

som har en funktionsnedsättning, dem går ifrån med en annan självkänsla 

där dem känner att dem är någon som kan (Respondent 1), (Transkribering 

av intervju 2017-10-20). 
 

Hon förtydligar med att säga att detta inte är något negativt mot dem andra förskolorna 

eftersom dem inte har samma resurser som dem har på en specialinriktad förskola. Vidare 

säger respondent 1 att det inte är enkelt att ha en stor barngrupp med 20 stycken barn, där en 

del har uttalade funktionsnedsättningar och samtidigt kunna tillgodose barns olika behov. Hon 

avslutar med att säga att hon inte tror att det skulle funka att ha dem i en stor barngrupp och 

att detta inte är en inkludering.  

 

Som vi skrev längre upp frågade vi även våra respondenter om de ansåg att behovet av 

specialförskolor eller avdelningar finns och om det är något som behövs. Respondent 5 ansåg 
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att specialförskolor inte behövs men att barnen skulle må bättre av en mindre barngrupp. 

Respondent 5 uttryckte sig på följande sätt:  

 

Jag tycker inte att behovet av specialförskolor behövs men jag tror starkt på 

att våra barn skulle må bättre av mindre barngrupper (Respondent 5), 

(Transkribering av intervju 2017-10-24). 
 

Respondent 4 var positiv till en specialförskola eftersom hon ansåg att den verksamheten 

skulle vara mer anpassat för barnet. Hon menar att verksamheten besitter förutsättningar för 

att kunna utveckla barnet på en annan nivå. Detta kunde hon relatera till en händelse hon tog 

upp under intervjun. Hon berättade att dem tidigare hade ett dövt barn på avdelningen men att 

föräldrarna valde att flytta barnet så småningom till en specialförskola för att dem tecknade 

betydligt mer på den förskolan. Vidare säger hon att detta är något som gynnar barnet och går 

sedan in på att barn med grav autism kanske också skulle passa bättre i en specialförskola, 

eftersom det barnet kan bli utpekat på grund av beteendet som barnet har. Hon fortsätter att 

reflektera och upplever att barn med funktionsnedsättningar blir oftast utsatta och tycker det 

är en knepig fråga om specialförskolor behövs genom att ifrågasätta varför en egentligen ska 

särskilja dem och att det inte heller är något bra. Vidare säger hon:  

 

Inkludering tycker jag är otroligt viktigt och bra men det får inte bli på 

bekostnad av dem här barnen som är utsatta. För att någon ska inkluderas så 

måste någon exkluderas. Barn kan bli rädda för de som är utåtagerande, de 

bits och kan vara utåtagerande, det är en knepig fråga. Vi har dem på 

förskolan och måste försöka göra vårt bästa för alla barnen (Respondent 4), 

(Transkribering av intervju 2017-10-24). 
 

Vidare togs det upp av samtliga respondenter att det ibland kan var livsnödvändigt med 

specialförskolor eller avdelningar för dem som exempelvis har astma, allergier och är 

infektionskänsliga. Detta var något som samtliga respondenter ansåg, att behovet av 

specialförskolor eller specialavdelningar blir högst aktuell när det handlar om livsnödvändiga 

behov.  

 

Samtliga respondenter resonerar kring vad en förskola för alla är, dem kommer fram till att en 

förskola för alla är när en kan tillgodose barnets behov och att inkludering ska ske på barnets 
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villkor. Respondenterna som arbetar på en allmänpedagogisk förskola utan någon inriktning, 

med en stor barngrupp ansåg att det inte kan bli en förskola för alla. Eftersom det ansåg att det 

inte går att tillgodose alla behov som finns i barngruppen till den personalstyrkan man har att 

tillgå. Majoriteten nämner att det är ekonomin som styr vilka resurser det finns att tillgå i 

verksamheten och att dem måste anpassa sig efter det som finns att tillgå. Respondenterna 

diskuterar vidare att en förskola egentligen bör vara för alla men att verkligheten ser ut på ett 

annat sätt. De tar upp att en förskola för alla inte behöver betyda att barnet ska vara fysiskt 

med alla andra barn. Det optimala kanske för ett barn är att vara i en stor barngrupp medan ett 

annat barn kanske har behovet av att vara i en mindre barngrupp.  

 

Detta uppmärksammas även i Nilholms artikel där han tar upp argument om för- och 

nackdelar med särlösningar. Särlösningar motiveras med att det blir för barnets egna bästa 

eftersom barnet får tillgång till en mindre och lugnare miljö där behoven kan uppfyllas. 

Nilholm tar även upp att det framställs som positivt när barn får möta barn som befinner sig i 

en liknande situation. Han tar även upp att föräldrar upplevs nöjda med särlösningar, eftersom 

barnen får sina behov tillgodosedda. När Nilholm tar upp kritiken mot särlösningar handlar 

det om att man vill peka ut barn som i detta fall ses som avvikande från andra barn. Vidare tar 

han upp att barn upplevs bli mindre stimulerade av sina kamrater när man inte är delaktiga i 

den ”vanliga” förskolan. Slutligen tar han upp att skapandet av speciella miljöer kan ha 

negativa effekter och att mångfald med olika förmågor och erfarenheter ska ses som en 

tillgång (Nilholm 2011:31). Dessa aspekter diskuterar även våra respondenter och anser att en 

särlösning kan vara till en fördel men också en nackdel för en del barn, allt grundar sig i vilket 

behov barnet har enligt respondenternas synvinkel. 

 

8. Sammanfattning och slutsats 
 
 
I den här delen av uppsatsen kommer vi att sammanfatta analysen och återkoppla till vårt 

syfte och frågeställningar för att se hur det har besvarats. I denna del kommer vi även att 

summera våra huvudsakliga slutsatser av resultatet och avsluta med ett avsnitt om förslag på 

vidare forskning. 
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8.1 Hur upplever pedagoger sin kompetens och i sina möjligheter i arbetet 

med att kunna tillgodose barns olika behov i förskolan?  
 

Utifrån de svaren som vi fått från respondenterna upplever specialpedagoger som arbetar på 

en specialinriktad förskola mot funktionsnedsättning att dem har kompetensen som krävs i 

arbetet med barn som har en funktionsnedsättning eller är i behov av särskilt stöd. Däremot 

säger respondenterna att det alltid går att utveckla sin kompetens då förskolan är en 

verksamhet som alltid får nya barn med nya funktionsnedsättningar. Förskollärarna i en 

allmänpedagogisk förskola upplever att dem har kompetens, men att dem behöver ta hjälp av 

en specialpedagog som kan handleda dem i situationer där dem upplever att deras kompetens 

inte räcker till. Denna hjälp fås via kommunen där dem har en anställd specialpedagog. Ett 

hinder som förskollärare anser är att tiden inte räcker till för att kunna utöva sin kompetens till 

den stora barngruppen och till den personaltätheten som finns. Med anledningen av detta 

behövs det professionell hjälp som kan ge stöd i form av observationer och hjälp med den 

pedagogiska kartläggningen. Palla tar i sin studie upp att ett stort ansvar läggs på läraren där 

det blir hens plikt att styra upp ett åtgärdsprogram för det enskilda barnet, men att det blir 

specialpedagogens roll att ge stöd i form av observationer och den pedagogiska 

kartläggningen (Palla 2009: 1-6).  

 

Specialpedagoger upplever att det krävs ett eget intresse för att arbeta med barn som har en 

funktionsnedsättning utöver en kompetens i form av en utbildning. I Almqvist studie tar han 

upp om att en har mindre engagemang och inget intresse i arbetet med barn som har en 

funktionsnedsättning, kan det leda till att barnet blir mindre delaktig och därmed få en sämre 

hälsa (Almqvist 2006:5). 

 

8.2 Hur resonerar pedagoger kring sitt arbetssätt med barn i behov av 

särskilt stöd och inkludering i verksamheten?  
 

Pedagogerna anser att det är viktigt att ta fasta på dem positiva egenskaperna hos barnet 

genom att påtala barnets styrkor. Pedagogerna uttrycker att dem försöker uppmärksamma det 

positiva, eftersom det skapar en positiv atmosfär mellan barnen, där barnen kan se varandras 

styrkor som en tillgång och detta skapar i sin tur en delaktighet för barnet. Detta lyfts även 

upp i Druglis studie om vikten av positiv bekräftelse och beröm. Hon menar att behovet av att 
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få positiv bekräftelse och beröm blir mer nödvändigt när det handlar om ett barn som befinner 

sig i riskzonen för negativ utveckling. Drugli skriver även i sin studie att det är en social 

färdighet när barnen tränas i att berömma varandra, eftersom barnen upptäcker och 

uppmärksammar positiva sidor hos den enskilde. Vidare tar hon upp i sin forskning att positiv 

bekräftelse och beröm främjar ett önskat beteende hos barnet och förstärker barnets 

utveckling, detta leder till att barnet kan få självtillit och känna att ens egen närvaro blir viktig 

(Drugli 2003: 101,102). 

 

Det vi kan se i vårt resultat är att samtliga respondenter talar om att det görs gruppindelningar 

för att kunna tillgodose barns skilda behov. Specialpedagogerna som arbetar på en 

specialinriktad förskola mot funktionsnedsättning förklarar vikten med att göra medvetna 

gruppindelningar. Dem anser att barn med funktionsnedsättning behöver förebilder för att 

kunna utvecklas, i samband med detta görs medvetna gruppindelningar där dem delar in barn 

med funktionsnedsättning med andra barn som inte har någon funktionsnedsättning. Det 

gjordes även gruppindelningar med olika kunskapsnivåer i syfte att barn ska lära sig av 

varandra. Dem medvetna gruppindelningarna som görs av pedagogerna kunde vi förstå med 

hjälp av Vygotskji teori, den potentiella utvecklingsnivån. Vygotskji ansåg att samarbetet och 

samspelet med en mer kompetent person är avgörande för barnets utveckling. Han menade att 

barnet i samarbete med en vuxen eller mer kompetent barn kan åstadkomma mer än vad den 

skulle på egen hand (Bråten 1998: 104,105). Förskollärarna i den allmänpedagogiska delade 

in barnen i mindre grupper för att få en mindre distraherad miljö med mindre ljudnivå men 

även för att det ska bli en utmanande miljö för barnet. Pedagogerna tar upp att 

gruppindelningar även syftar till att barnet ska känna att det finns utrymme för en och barnet 

ska kunna inkluderas mer. Enligt Nilholms forskning lyfter han upp vikten med att dela in 

barn i mindre grupper där miljön blir lugnare samt mer tilltalande. Han menar med hjälp av 

detta kan barns olika behov tillgodoses. I likhet med Nilhoms studie poängterar även Brodin i 

sin forskning att arbeta i mindre barngrupper gynnar barnets utveckling i leken.  Brodin 

nämner även att barn med funktionsnedsättning har betydligt svårare att leka tillsammans med 

andra lekkamrater när barnet känner sig begränsad i det fysiska utrymmet (Brodin 2005: 638). 

 

Det framkommer i intervjuerna att pedagogerna möter svårigheter i att kunna tillgodose barns 

olika behov samtidigt, eftersom en del funktionsnedsättningar kan krocka. Vidare 

framkommer det i intervjuerna att det blir problematiskt att tillgodose barn med två helt skilda 

behov. I intervjuerna betonar pedagogerna att det blir nödvändigt att se individuellt på varje 
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barn och veta varför en inkluderar barnet där en ska utgå från vad barnet behöver. I likhet med 

pedagogerna understryker Pape i sin forskning om vikten av att utgå från ”barnets bästa”, där 

det bästa för barnet är olika utifrån olika individer. Enligt Pape blir det viktigt att veta vad 

som är bäst för det enskilda barnet för att sedan kunna agera utifrån ”barnets bästa”. Pape 

menar att i förskolan kan det handla om vad som är bäst för ett barn som är i behov av stöd 

och om den klarar av en inkludering (Pape 2001:101). 

 

Det framkommer i studiens resultat att ekonomin är styrande när en har barn som är i behov 

av särskilt stöd eller har en funktionsnedsättning. I studiens resultat lyfter respondenterna upp 

problematiken kring att det saknas resurser av den anledningen att det inte finns någon uttalad 

diagnos hos barnet, eftersom föräldrarna inte vill göra en utredning. Pedagogerna uttrycker att 

det blir ett hinder för att kunna arbeta utvecklande om det inte finns en fastställd diagnos, 

eftersom resurser inte heller kan fås. Vi drar slutsatsen att det kan vara orsaken till bland annat 

varför barngrupperna kan vara stora till en liten personaltäthet, när föräldrarna inte vill utreda 

sina barn. I Individperspektivet som Ahlberg redogör för betonas vikten av att se en fastställd 

diagnos som en förklaringsmodell för att kunna förstå problematiken (Ahlberg 2015: 42-45). 

 

Samtliga respondenter upplever att det skulle bli svårt att inkludera ett barn med en fysisk 

funktionsnedsättning där barnet skulle vara rullstolsburen. Dem menar att problematiken 

ligger i förskolans miljö som inte anses vara anpassad för ett barn med rullstol på grund av 

trånga utrymmen/lokaler. Pedagogerna resonerar att problematikens utgångspunkt är 

förskolans miljö som inte blir anpassad för rullstolsburna barn. Vi drar slutsatsen att 

respondenterna ser problematiken utifrån ett samhälls-organisationsnivå, där problemet 

förklaras utifrån mötet mellan barnet och den omgivande miljön. Hultman redogör för det 

relationella perspektivet som innebär att se barnet i ett samspel med omgivningen eller miljön 

där man inte väljer att se barnet som isolerad. Precis som i det relationella perspektivet väljer 

pedagogerna att se samspelet mellan det individuella barnets förutsättningar och förskolans 

miljö, för att sedan kunna problematisera barnets svårigheter och förmågor där pedagogerna 

utesluter att se på problemet hos barnet (Hultman, 2008:44).  
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8.3 Hur resonerar pedagoger kring konceptet en förskola för alla och anser 

pedagoger att det fortfarande behövs särlösningar?  
  

I samtliga intervjuer uttrycker respondenterna att ”en förskola för alla”, är en plats där alla 

barn ska kunna få sina behov tillgodosedda och att inkludering ska ske på barnets villkor.  

Enligt respondenterna kunde man inte tillgodose barns olika behov i en stor barngrupp med en 

liten personaltäthet. Ett annat hinder som respondenterna tar upp är att resurserna som finns 

att tillgå inte räcker till för att det ska kunna bli en förskola för alla. Det lyfts även i studiens 

resultat att förskolan i teorin bör vara till för alla men att det inte ser ut så i praktiken. 

Respondenterna menar att en ”förskola för alla” inte behöver betyda att barnet ska vara fysiskt 

med alla andra barn. Pedagogerna menar att det optimala kanske för ett barn är att vara i en 

större barngrupp medan ett annat barn kanske har behovet av att vara i en mindre barngrupp. 

Detta styrker även Nilholm i sin studie att särlösningar görs men att en skall utgå från vad 

som anses vara bäst för det barnet och på så sätt kan det barnet få tillgång till en mindre samt 

lugnare miljö där behoven kan uppfyllas (Nilholm 2011:31).  

 

I intervjuerna var respondenterna även ense om att behovet av särlösningar blir högst aktuella 

när det handlar om livsnödvändiga behov. Pedagogerna uttrycker att det behövs 

specialinriktade förskolor eller avdelningar för dem barn som exempelvis har astma, allergier 

eller är infektionskänsliga, eftersom dessa behov är livsnödvändiga.  

 

8.4 Slutsats 
 
En slutsats som kan dras från studiens resultat är att kompetensen för att arbeta med barn som 

har en funktionsnedsättning finns, men att stora barngrupper och en liten personaltäthet skapar 

hinder för att kunna arbeta utifrån den kompetensen en har. Det krävs även ett intresse och 

engagemang för att arbeta med barn som har funktionsnedsättning.  

 

Studiens resultat visar att medvetna gruppindelningar blir centralt för att kunna tillgodose 

barns olika behov. Pedagogerna anser att barn som har en funktionsnedsättning behöver 

förebilder för att kunna utvecklas. Pedagogerna drar en parallell även till att barn utan någon 

funktionsnedsättning behöver förebilder och det görs även gruppindelningar där en delar upp 

efter barnens olika kunskapsnivåer. Vi drar slutsatsen att barnet kan inkluderas och få mer 
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utrymme när barn delas in i mindre grupper. Genom detta sätt kan barns olika behov 

tillgodoses och därmed kan barn med funktionsnedsättning inkluderas. 

  

Vi kan i vårt resultat se skillnad på vilka förutsättningar som finns i en specialinriktad 

förskola mot funktionsnedsättning, i jämförelse med en allmänpedagogisk förskola och hur 

det kan gynna barnets utveckling. I en allmänpedagogisk förskola är barngrupperna stora med 

många skilda behov. Det finns ibland inte uttalade diagnoser, vilket gör det svårt för 

pedagoger att kunna arbeta utvecklande, då resurser inte kan fås. Vi kan dra slutsatsen att det 

blir svårt att utgå från ”barnets bästa” när det inte finns någon uttalad diagnos av den orsaken 

att föräldrar inte vill inse att barnet kan ha någon funktionsnedsättning. Detta medför 

svårigheter att kunna arbeta utvecklande, eftersom diagnoser ses som en förklaringsmodell för 

att förstå problematiken.  

 

Slutligen kan vi dra slutsatsen att det inte går att säga att en förskola är för alla barn om man 

ska utgå från principen att inkludering ska ske på barnets villkor samt att en i förskolan ska 

kunna tillgodose barns olika behov. En förskola för alla handlar inte om få vara med fysiskt 

utan det handlar om att få sina behov tillgodosedda. I praktiken finns det svårigheter med att 

kunna tillgodose alla barns olika behov, specifikt i en stor barngrupp till en liten 

personaltäthet. 

 

8.5 Förslag på vidare forskning  
 
Då forskningsfältet är begränsat kring barn med funktionsnedsättning i förskolan, har det 

väckt många tankar på vad en förslagsvis skulle kunna forska vidare på. Vår undersökning 

utgår från pedagogernas synvinkel och tar bland annat upp hur deras inställning är gentemot 

barn i förskolan med funktionsnedsättning, den tar även upp hur dem resonerar kring sitt 

arbetssätt av inkludering för barn med funktionsnedsättning i verksamheten. Det som skulle 

vara intressant är att göra en vidare forskning på hur barn samspelar med varandra på en 

specialinriktad förskola mot funktionsnedsättning med tanke på den variationen av de 

funktionsnedsättningar som finns. Pedagogerna nämner i vår undersökning att 

funktionsnedsättningar kan krocka och att en ibland behöver exkludera för att inkludera andra 

barn. Vi skulle önska att det gjordes forskning, med en längre period, där en tar fasta på hur 

barn med funktionsnedsättning inkluderas av andra barn i förskolan.  
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Vidare framkommer det i vår undersökning, ur pedagogers synvinkel, att det inte skulle 

fungera med barn som satt i rullstol på förskolan. Orsaken till detta var lokalernas utformning.  

Detta väckte många tankar kring vart dessa barn tar vägen och hur en försöker inkludera dem?  
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Bilagor  
 
Informationsbrev (Bilaga 1) 

 
Hej! 
Vi är två studenter som läser den sista terminen på förskollärarutbildningen med interkulturell 
profil vid Södertörns högskola och skriver just nu vårt examensarbete. Det här 
informationsbrevet är till dig som vill medverka i vår undersökning. Vi skriver om en förskola 
är för alla och kommer att rikta in oss på hur pedagogernas inställning är gentemot barn med 
funktionsnedsättning/barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Syftet med vår studie är att få 
en bredare förståelse kring hur pedagoger resonerar kring sitt arbetssätt och inkludering i 
verksamheten, gentemot barn med funktionsnedsättning/ barn i behov av särskilt stöd. Vi vill 
med denna undersökning ta reda på hur pedagoger upplever sin kompetens och möjligheter i 
arbetet med att kunna tillgodose barns olika behov i förskolan. Slutligen kommer vi att 
fokusera på vad pedagoger anser om konceptet ”en förskola för alla”. 
 
Undersökningen kommer att utföras med specialpedagoger som arbetar på en specialinriktad 
förskola mot funktionsnedsättning och förskollärare som arbetar på allmänpedagogiska 
förskolor. Detta för att vi ska kunna få ett större perspektiv. Intervjun beräknas att hålla på i 
ungefär 40-60 minuter, där vi kommer att utgå från en intervju guide när vi ställer frågorna. 
Tid och plats bestäms efter era önskemål, då vi har förståelse för er verksamhet.  
 
Vi kommer att dokumentera intervjun med hjälp av vår telefon för att sedan kunna 
transkribera materialet, det vill säga omvandla tal till text. Materialet kommer endast att 
användas i studiens syfte och kommer att vara tillgängligt för oss två, därefter kommer 
materialet att förstöras. Med respekt till er anonymitet och förskolan, kommer ingen personlig 
information att finnas i arbetet, utan allt kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
Eftersom ditt deltagande i intervjun är frivilligt kan du när som helst under processen avbryta 
ditt deltagande utan att behöva förklara dig.  
 
Slutresultatet av den här undersökningen kommer att bli en uppsats och därefter publiceras 
offentligt på Divas databas.   
 
Vi ser framemot att få samarbeta med er! Med vänliga hälsningar Afsanh Houshyar och Zine 
Bazgyr.  
 
Om ni har fler frågor eller funderar över något så kan ni nå oss på följande: 
 
Zine Bazgyr, Afsanh Houshyar 
Mobil. Nr: XxxxxxxX, XxxxxxxX 
Mail: XxxxxxxX, XxxxxxxX 
 
Handledare: Yulia Gradskova 
Södertörns Högskola  
Tel. Nr: XxxxxxxX 
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Mail: XxxxxxxX 
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Intervjuguide (Bilaga 2) 
 

Hur länge har du jobbat som pedagog i den här förskolan? 

 

Hur stor är er barngrupp för tillfället? Anser du att de är ett bra antal för att kunna tillgodose 

alla barns behov? 

 

Kompetens  

Anser du att du har tillräckligt mycket kompetens för att arbeta med barn som har 

funktionsnedsättning eller barn som är i behov av särskilt stöd? 

 

Anser du att din kompetens räcker för att kunna inkludera barn med funktionsnedsättningar 

och uppfylla dessa behov? 

 

Har ni möjlighet till kompetensutveckling på din verksamhet? Om ni har det, på vilket sätt 

hjälper det dig i fortsatta arbetet med barnen? 

 

Har du egen vilja till att söka ny kunskap som underlättar för dig i ditt arbete med barn som 

har en funktionsnedsättning, även om detta sker utanför arbetstid?  

 

Bemötande 

Hur arbetar ni för att bemöta barnen på bästa sätt? Vad tycker du är bra och mindre bra i ert 

sätt att arbete?  

 

Tycker du att din arbetsplats har de resurser och tillgångar som krävs för att möta barn med 

fysiska funktionsnedsättningar?  

  

Hur arbetar ni för att tillgodose det enskilda barnets behov i den fysiska miljön? 

 

Har ni möjlighet till att kunna anpassa den fysiska miljön för en barngrupp med flera olika 

behov? Vid ja, varför anser du detta? Vid nej, vilka utmaningar kan man i så fall stöta på?  
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Övriga tankar 

Idén ”en förskola för alla” nämns ofta: Är detta ett koncept du är bekant med? Om ja, hur är 

dina tankar gällande detta begrep?  

 

Det sägs att förskolorna ska vara ”en förskola för alla”: Anser du att behovet av 

specialförskolor fortfarande behövs? Varför anser du detta i såna fall? 

 

 

 

 

 
 


