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Abstrakt 
Titel; Är leken för alla barn? – En kvalitativ intervjustudie om hur barn i behov av stöd 

inkluderas i leken.  

 

Title; The play, something for all children? – A qualitative interview study of how children 

in need of support are included in play.  

 

Syftet med den här kvalitativa intervjustudien är att belysa hur förskollärare beskriver sitt 

arbete med att inkludera barn i behov av stöd i leken. Semistrukturerade intervjuer har 

använts för inhämtande av empiri där tre förskollärare deltagit. Resultatet visar hur 

förskollärare definierar begreppet barn i behov av stöd och dess komplexitet. Vidare visar 

resultatet olika strategier som förskollärare använder för att inkludera barn i behov av 

stöd i leken. Resultatet visar även olika faktorer förskollärare anser vara betydande för att 

inkludera barn i behov av stöd i leken. Vidare lyfts även några utmaningar som 

förskollärare beskriver i arbetet med att inkludera barn i behov av stöd i leken. Studiens 

resultat har analyserats med hjälp av studiens teoretiska ramverk, bestående av 

kompensatoriskt perspektiv samt relationellt perspektiv. Utifrån resultatet kan det tolkas 

att förskollärarnas arbete påverkas av vilket perspektiv de förhåller sig till samt att båda 

dessa perspektiv framträder i förskolans praktik.  

 

Nyckelord 
Barn i behov av stöd, lek, förskola, förskollärare, kompensatoriskt perspektiv, relationellt 

perspektiv 

 

Tack! 
Jag vill ägna ett stort tack till alla er som gjort den här studien möjlig. Framförallt vill jag 

ge en stor eloge till de deltagande förskollärarna som tog sig tid trots sjukdomar och 

personalbrist att göra studien genomförbar. Vill även tacka er som stöttat och lyssnat på 

mig under arbetets gång när självförtroendet sviktat. 
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1 Inledning 
Förskolan är en plats där många barn leker och lär tillsammans. Resan för det livslånga 

lärandet tar sin start i förskolan (Björck-Åkesson, 2014). Förskolan har förändrats genom 

tiderna med alltifrån barnsyn till förskolans uppgift och idag är förskolan en del av 

utbildningssystemet. Begreppet en förskola för alla har funnits med över tid men hur ska 

en förskola utformas för att vara till för alla? Att barn ska behandlas lika hörs ofta sägas 

i pedagogiska sammanhang, men vad innebär egentligen att behandlas lika? Nilholm 

(2006) påpekar att det finns ett dilemma i att behandla alla lika samtidigt som olikheter 

ska tas tillvara och att det för lärare handlar om att hitta en balans. Genom alla val en 

lärare gör, outtalade eller ej hamnar vissa val i förgrund respektive bakgrund för 

verksamheten (Liberg, 2014). Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) ska 

leken ha en central plats i förskolan eftersom barn främst lär sig genom lek. Frågan är då 

hur barns lek påverkas av förskollärares val och hur barn i behov av stöd inkluderas i 

leken.  

 
”Inkludering handlar om att uppskatta alla olikheter i en grupp och inte utgå 

ifrån att något är bättre än något annat. […] Alla människor är i grunden olika, 

vi är bara olika skickliga på att dölja det och anpassa oss. (Villanueva Gran, 

2019)” 

 

Citatet ovan kan tyckas beskriva egentligen självklara delar i relation till förskolans 

läroplan och förskolans uppdrag, men frågan är om alla barn är inkluderade i förskolan. I 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs det att barn ska ges samma möjligheter 

till att leka och lära tillsammans. Med den här studien vill jag undersöka hur förskollärare 

arbetar för att inkludera barn som inte självmant leker. Problematiken med att leken ska 

vara central i barns vardag är att förskolan då kan skapa klyftor mellan barnen om inte 

förskolans personal finns där för att stötta de barn som behöver. Det i sin tur kan då leda 

till att alla barn inte ges möjlighet till en likvärdig förskola. Enligt läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2018) har alla barn rätt till en likvärdig utbildning. Är det meningen att barn 

ska behöva kategoriseras i vissa fack för att ges det stöd de behöver för att inkluderas i 

förskolan? Det viktigaste för hela förskolan är barnen och ändå är det barnen som drabbas 

hårdast av förskolans utformning. Ett stort intresse för mig är att alla barn ska vara en 

given del av förskolan där varje barn känner sig inkluderad. Av egna yrkeserfarenheter 

har jag uppmärksammat att barn i behov av stöd inte alltid inkluderas i just leken. Kanske 

kan leken istället vara en nyckel till att skapa en förskola där olikheter faktiskt används 

som en tillgång om vi lär oss att ta tillvara på barns olikheter. Därför vill jag med denna 

studie synliggöra hur barn som inte leker självmant inkluderas i lekens värld. Med 

utgångspunkt i mitt starka intresse för en inkluderande förskola och i samband med att 

det inte finns mycket forskning om hur barn i behov av stöd inkluderas i leken lägger 

detta grunden för min studie. Jag hoppas att studien ska kunna bidra med ny kunskap 

inom ämnet. Den här studien är relevant för alla som är verksamma i förskolans 

verksamhet men även för andra som är intresserade och engagerade i barns lek för att 

möjliggöra att alla barn får leka.  

 

2 Bakgrund  
Flera forskare och författare anser att leken är ett av de viktigaste verktygen för barns 

välmående, lärande och utveckling. Det finns flera olika lekteorier som varit 

betydelsefulla vid olika tidsepoker, vilket visar att barns lek länge varit en viktig del i 

barndomen. Leken är av stor betydelse för barns utveckling och lärande där språk, socialt 

samspel och ömsesidighet är några viktiga förmågor att behärska för att kunna vara 

delaktig i leken (Almqvist, 2014). För att kunna leka krävs det full koncentration av barnet 
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eftersom både kropp och hjärna samverkar, vilket innebär att både fysiska och psykiska 

förmågor tränas (Knutsdotter Olofsson, 2009). Barns lek är av stor betydelse för att öka 

varje barns självkänsla och självförtroende (Gärdenfors, 2009 & Lillvist, 2014).  

 

Frågan är då hur barn som inte leker självmant inkluderas i lekens värld. Barn som 

behöver mer stöd och stimulans tillfälligt eller varaktigt ska ges detta grundat på sina egna 

förutsättningar och behov, vilket kräver att förskolans verksamhet anpassas till varje barn 

(Skolverket, 2018). Björck-Åkesson (2014) påvisar att alla barn ska erbjudas en likvärdig 

förskola där alla barns förutsättningar och behov tillgodoses, vilket innebär att 

förskolorna inte är utformade likadant överallt. Ibland finns behovet av 

specialpedagogiska insatser och ibland har förskolan tillräckligt med vetskap och resurser 

för att tillgodose varje barns behov. Sandberg och Norling (2014) påpekar att det har skett 

ett fokusskifte från att benämna barn med behov av stöd till barn i behov av stöd, där 

fokus nu ligger på att det är miljön som avviker och behöver anpassas till barnet. Björck-

Åkesson (2014) lyfter att förskolans miljö är av stor vikt för att tillgodose varje barns 

behov. Författaren påpekar även problematiken med att barn som diagnostiseras anses ha 

förtur för att få särskilt stöd samt att miljöns påverkan till viss del glöms bort. Lutz (2013) 

menar att formellt diagnostiserade barn eller barn under utredning i större utsträckning 

ges möjlighet till extra stöd eftersom diagnosen då bekräftar att barnet är i behov av stöd 

och därför menar författaren att barn alltid måste ses i sitt sammanhang.  

 

Förskollärares uppdrag är att se till att varje barn ges det stöd de behöver för att kunna 

leka. Alla barn har inte förmågan att leka och då är det förskollärarnas uppdrag att lära 

barn hur leken går till, det vill säga att förstå leksignaler, lekkoder samt att följa 

lekreglerna (Knutsdotter Olofsson, 2009). Författaren lyfter tre lekregler som bygger på 

barns sociala kompetens. Dessa tre lekregler innefattar samförstånd som innebär att alla 

i leken vet vad som ska lekas, ömsesidighet som handlar om att de som leker lyssnar och 

respekterar varandra samt turtagande vilket innebär att de som leker samtalar och turas 

om att bestämma i leken. Forskning visar att om barns svårigheter observeras och bemöts 

på rätt sätt kan det medföra att barnet utvecklar en god självbild (Lutz, 2013). Värderingar 

och attityder är av stor betydelse för vad som anses definieras som ett behov av stöd och 

vilka konsekvenser det får i skolans kontext (Von Wright, 2002). En människas 

perspektiv påverkar alltså hur ett problem eller svårighet uttrycks och därmed vilka 

åtgärder som anses relevanta. Författaren lyfter att värderingar och attityder sällan är 

uttalade vilket gör det problematiskt när åtgärder ska planeras för att möta individens 

behov på bästa sätt. Trots att Von Wright (2002) riktar sig till skolans kontext anses det 

även vara relevant och överförbart i föreliggande studie.  

 

”En skola för alla” är ett begrepp som funnits med över tid och handlar om just det att 

alla ska vara en del i skolans kontext. Allas rätt till likvärdig utbildning växte fram genom 

tanken med ”en skola för alla”. Likvärdig utbildning finns nu även lagstiftat i läroplanen 

för förskolan. Begreppen inkludering och likvärdig utbildning relateras därav till ”en 

skola för alla” (Asp Onsjö, 2014).  

 

2.1 Begreppsdefinition  

Utgångspunkten i föreliggande studie är att barn i behov av stöd innefattas av barn som 

inte leker självmant och behöver extra stöd utan att ha någon formellt fastställd diagnos. 

Det kan finnas många olika orsaker till att barn inte har förmågan att självmant leka och 

kan behöva stöd.  
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Leken innefattar i föreliggande studie alla stunder på dagen där barn leker oavsett om det 

är planerat, spontant, initierat av vuxna eller barn, inomhus eller utomhus. Vickerius och 

Sandberg (2007) påpekar att miljön är betydande för leken och därför måste leken ses i 

sin kontext. Enligt Knutsdotter Olofsson (2015) innebär lek att låtsas, att minnas, att 

använda språket och att vara i ett socialt sammanhang tillsammans med andra. Detta 

stämmer överens med min utgångspunkt för lekens innebörd och alla dessa olika former 

av lek är intressanta och ligger därmed till grund för studien. 

 

Inkludering förstås i föreliggande studie som en ständig process där varje enskilt barn ska 

känna sig som en del av gruppen både fysiskt och psykiskt. Nilholm (2006) beskriver att 

begreppet inkludering växt fram genom att fokusera på barn i behov av särskilt stöd. 

Författaren beskriver vidare att begreppet växt fram för att skolans miljö ska anpassas för 

att alla barns olikheter ska ges utrymme istället för särskilda lösningar för specifika barn. 

De här beskrivningarna av inkludering stämmer överens med min utgångspunkt där varje 

barn ska känna sig som en tillgång i gruppen och inte endast tillhöra gruppen. Dessa korta 

redogörelser av begreppen ger en ingång i studiens syfte.  
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3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att belysa och analysera hur förskollärare beskriver sitt arbete med 

att inkludera barn i behov av stöd i leken. Mer konkret kommer studien undersökas genom 

följande frågeställningar;  

 

- Hur definierar förskollärare barn i behov av stöd?  

- Vilka strategier beskriver förskollärare att de använder för att inkludera barn i 

behov av stöd i leken? 

- Vad beskriver förskollärare som viktiga faktorer för att inkludera barn i behov av 

stöd i leken?  

- Vilka utmaningar beskriver förskollärare med att inkludera barn i behov av stöd i 

leken?  
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4 Tidigare forskning  
Nedan presenteras tidigare forskning om ämnet, vilka berör sambandet mellan barns lek 

och lärande med en underkategori om social kompetens. Därefter presenteras forskning 

om hur begreppet barn i behov av stöd definieras. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av samtliga områden.  

 

4.1 Lek och lärande  

Utifrån barns egna perspektiv skiljer de inte på när de leker och när de lär, detta visar en 

studie av Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008). Författarna syftade till att 

belysa hur och vad barn leker och lär och att synliggöra sambandet där emellan för att 

skapa en pedagogik där lek och lärande inte utesluter varandra. Studien visar att barns lek 

är en naturlig del av förskolan och att barn helst av allt väljer att leka. Studien lyfter att 

lek och lärande historiskt sett har varit åtskilda men att numera ses lek och lärande som 

två sammanhängande delar i yngre åldrar. I leken erövras kunskap om tidigare 

erfarenheter i meningsfulla samspel med andra barn, vilket ställer krav på barns 

simultanförmåga och förmåga att kommunicera. Författarna lyfter även att attityder, 

kunskap, miljön och interaktion såväl mellan barn som mellan barn och vuxna är viktiga 

komponenter för att möjliggöra barns lek och lärande. Förskollärare ska ge barnet det stöd 

som behövs för att kunna förstå och utforska sin omvärld genom leken (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008).  

 

Det livslånga lärandet startar redan när barn är små och lärandet ses som en ständigt 

pågående process. Barns lärandeprocess är olika för alla barn och grundas i tidigare 

erfarenheter och denna lärprocess synliggörs i interaktion med andra människor. Det här 

framkommer i en studie av Broström et al. (2014). Författarna undersökte barns 

lärandeprocess genom en strukturerad enkätundersökning med utgångspunkt i fyra frågor 

som syftade på att synliggöra vilka situationer, vilka förutsättningar som gynnar barns 

lärande samt hur förskollärare förstår relationen mellan deltagande och lärande. Studien 

visar att lek, interaktion mellan barn och mellan barn och vuxna, möjlighet till val av olika 

aktiviteter samt stöd från förskollärare är viktiga delar för att möjliggöra barns lärande. 

Lek och lärande är integrerade i varandra och är en stor del av barns livsvärld. Författarna 

lyfter vikten av ett lekfullt lärande, vilket påverkas av förskollärares inställning. Studien 

visar att barn lär i interaktion med andra och att lärandet sker ständigt under hela dagen. 

Förutsättningar för barns lärande anses vara bäst vid aktiv interaktion med andra, 

anpassade utmaningar efter barnets behov, förutsättningar för välmående samt när barn 

känner sig trygga och respekterade. Studien visar att förskollärares åsikter om barns 

deltagande i större utsträckning visade att barnen själva ska kunna fatta beslut och desto 

mindre om att förskollärare utgår från barnens perspektiv för att stötta barns deltagande 

(Broström et al., 2014).  

 
4.1.1 Social kompetens  

Social kompetens är ett vanligt användande begrepp inom förskolans kontext (Lillvist, 

Sandberg, Björck-Åkesson & Granlund, 2009). Metoden som användes i studien är en 

blandning, där en kvalitativ innehållsanalys följdes av gruppjämförelser genom 

kvantitativa metoder. Författarnas studie syftar till att undersöka hur och om 

förskollärares definitioner av barns sociala kompetens kan relateras till förskolans miljö. 

Studiens resultat visar dock att förskollärares definitioner av social kompetens handlar 

mer om individen än om olika miljömässiga faktorer. Författarna kategoriserade 

förskollärarnas svar i två områden, det ena handlar om social kompetens som en 

undermedveten förmåga att interagera med andra människor och det andra handlar om 
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mellanmänskliga relationer. Social kompetens som en undermedveten förmåga innebär 

att barn känner tilltro till sig själva genom att våga ta kontakt med andra, att vara 

självständig, engagerad, lösningsorienterad samt att kunna känna empati. Social 

kompetens som mellanmänskliga relationer kan ses som en förlängning av social 

kompetens som undermedveten förmåga eftersom individen måste besitta vissa av de 

nämnda förmågorna för att en ömsesidig interaktion ska kunna ske. Social kompetens 

som mellanmänskliga relationer innebär att barn kan ge och ta i interaktion med både 

barn och vuxna, att barn är populära och accepterade bland de andra barnen genom att 

engagera kompisarna i leken samt att barn förstår och kan kommunicera verbalt och/eller 

icke-verbalt (Lillvist et al., 2009).  

 

Leken är en av barns mest framträdande aktiviteter hos yngre barn och därför måste 

Barnehagen vara en plats där alla barn kan delta i lek. Detta visar en studie från Norge 

gjord av Brekke Stangeland (2017), där strukturerade observationer på barns kompetenser 

inom lek, språk, och sociala förmågor genomfördes. Barns språkförmåga observerades 

och jämfördes mellan barnen och benämns i studien som svag språkförmåga respektive 

stark språkförmåga. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan yngre barns 

lekbeteende, språkförmåga och sociala kompetens. Studien visar att det finns ett samband 

mellan barns lekförmåga, barns språkförmåga och barns sociala kompetens. Det 

framkommer att barn med svag språkförmåga i mindre utsträckning leker komplexa lekar 

såsom rollekar eller lekar som vara längre jämfört med barn med stark språkförmåga. 

Författaren menar att den största skillnaden för barn med svag- respektive stark 

språkförmåga inte handlar om lekens komplexitet utan om hur barn agerar i sociala lekar. 

Detta visar att barn med svag språkförmåga oftare leker själva än med andra barn, vilket 

pekar på att barns språkfärdigheter påverkar lekförmågan. Dock lyfter författaren att 

barns sociala kompetens påverkar barns lekförmåga mer än barns språkförmåga. Det 

visade sig i studien att turtagning, samarbete och att inta någon annans perspektiv var det 

svåraste i leken, vilket pekar på att social kompetens är en viktig faktor i barns lek. 

Författaren menar att barns grad av social kompetens och språkförmåga får konsekvenser 

för barns lek. Vikten av att vuxna finns där och hjälper barn med svag språkförmåga att 

utveckla sociala strategier anses vara fördelaktigt för att inkluderas i leken samt för att 

stegvis själva erövra kunskapen (Brekke Stangeland, 2017).  

 

4.2 Definition av begreppet barn i behov av stöd  

Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck‐Åkesson och Granlund (2010) undersökte hur 

förskollärare definierar barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Studien blandar två 

metoder, kvalitativ metod där en öppen fråga användes samt kvantitativ metod där svar 

från frågeformulär användes. Resultatet visar två perspektiv på hur förskollärare 

definierar och kategoriserar barn i behov av särskilt stöd, det ena utifrån ett 

barnperspektiv och det andra utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Utifrån 

barnperspektivet kategoriserades tre underkategorier av begreppets definition; alla barn 

har behov av särskilt stöd, barn som har formellt fastställd diagnos och barn som behöver 

särskilt stöd men inte har någon formell diagnos. Utifrån det organisatoriska perspektivet 

kategoriserades också tre underkategorier av begreppets definition; personal, tid och 

resurser, vilka beskriver de yttre faktorerna som påverkar vilket stöd barnet ges. Studien 

belyser att barn i behov av stöd definieras utifrån förskollärares förväntningar och 

värderingar om hur de anser att förskolebarn bör vara. Författarna lyfter att förskollärare 

oftast uppfattar att barnet främst inte fungerar vid interaktion med andra. Studien visar 

även att förskollärare upplever om rätt stöd ges ökar förutsättningarna att inkludera barn 

i behov av stöd i den stora barngruppen (Sandberg et al., 2010).  
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Förskollärare upplever att odiagnostiserade barn är i behov av stöd likaväl som 

diagnostiserade barn, detta visar en studie av Lillvist och Granlund (2009). Författarna 

syftade till att jämföra och undersöka barns svårigheter som leder till att barn får extra 

stöd eller inte. Författarna undersökte detta genom en kvantitativ metod med hjälp av 

frågeformulär. I studien undersöktes vilka svårigheter som upplevs av diagnostiserade 

barn och odiagnostiserade barn som ändå anses av förskollärarna vara i behov av stöd. 

Författarna lyfter att majoriteten av förskollärarna i studien upplever att det finns barn 

som är i behov av stöd men inte har någon formellt fastställd diagnos samt att 

svårigheterna som upplevs går i linje med diagnostiserade barnens svårigheter. De 

svårigheter som framkommer i studien berör språk, tal och interaktion med andra barn. I 

studien framkommer det att förskollärare anser att utbildningsstöd ges i större 

utsträckning för att främja språk och tal än för att främja sociala färdigheter (Lillvist & 

Granlund, 2009).  

 

4.3 Sammanfattning  

I kapitlet tidigare forskning har tre områden identifierats och presenterats. Först 

presenteras lek och lärande där det visas hur viktig lek är för barns utveckling och lärande 

och det belyses även olika förmågor som tränas och utvecklas i leken. Begreppet social 

kompetens används ofta vid interaktion med andra barn och inte minst i barns lek. Det 

visade sig i forskning att social kompetens är en förmåga barn besitter inom sig själva och 

inte relateras till förskolans miljö. Barns sociala kompetens visade sig även vara en 

betydelsebärande faktor för barns förmåga att leka. Vikten av förskollärares inställningar 

och attityder belyses också för att möjliggöra barns lustfyllda lärande, alltså hur 

förskollärares förhållningssätt påverkar barns lek. Vidare visar även forskning hur barn i 

behov av stöd definieras och konstrueras av förskollärare i förskolans kontext. Det 

framkom att odiagnostiserade barn och diagnostiserade barn visar likheter i de svårigheter 

som uppkommer i förskolan. I föreliggande studie anses den tidigare forskningen relevant 

eftersom studiens syfte är att belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med att 

inkludera barn i behov av stöd i leken. Därför är det relevant att ha kunskap om sambandet 

mellan lek och lärande och om innebörden av barns sociala kompetens samt hur barn i 

behov av stöd definieras för att kunna förstå varför inte alla barn leker självmant för att 

kunna möta och utmana barn efter deras förmågor. Utifrån tidigare forskning verkar det 

vara höga krav på barn och deras förmågor men desto mindre om krav på omgivningen 

och vuxnas förmågor även om det lyfts till viss del. Därför vill jag med avstamp i studiens 

syfte belysa förskollärarnas arbete riktat mot barn i behov av stöd.  
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5 Teoretiskt ramverk  
I det här kapitlet redogörs för studiens teoretiska ramverk, vilket grundas i pedagogiska 

perspektiv, vilka är, kompensatoriskt perspektiv och relationellt perspektiv. Genom dessa 

perspektiv kan förskollärares förhållningssätt synliggöras och därmed belysa hur de 

arbetar med att inkludera barn i behov av stöd i leken.  

 

5.1 Pedagogiska perspektiv  

Nedan beskrivs det kompensatoriska perspektivet och det relationella perspektivet. Palla 

(2011) beskriver att dessa perspektiv vuxit fram inom specialpedagogisk forskning 

genom att lyfta olika sätt att se på svårigheter och dess lösningar i det pedagogiska arbetet. 

Detta främst för att försöka skapa en förståelse för hur särskilt stöd omsätts i praktiken. 

Författaren lyfter att en skola för alla har varit grunden för framväxten av de båda 

perspektiven. Dessa perspektiv anses dock relevanta och väl överförbara till förskolans 

kontext och därmed även till föreliggande studie. Detta med grund i att förskollärares 

perspektiv påverkar hur barn i behov av stöd uttrycks och därmed hur arbetet med att 

inkludera barn i behov av stöd i leken beskrivs.  

 
5.1.1 Kompensatoriskt perspektiv 

Det kompensatoriska perspektivet benämns även som kategoriskt perspektiv samt 

punktuellt perspektiv av vissa författare men innebörden beskrivs vara lika. I föreliggande 

studie väljs det att benämnas kompensatoriskt perspektiv.  

 

Det kompensatoriska perspektivet tar sin utgångspunkt i individens förmågor och 

individen stämplas därav som en individ med svårigheter (Palla, 2011). Behovet av 

anpassning ligger hos individen som ses som problemet (Asp Onsjö, 2014). Liknande 

beskrivning av det kompensatoriska perspektivet gör Von Wright (2002) som också lyfter 

att individens förmågor står i centrum för att konstatera problemet och desto mindre för 

hur svårigheterna tar sig uttryck i olika kontexter. Asp Onsjö (2014) påpekar att individen 

ofta sorteras efter medicinska och psykologiska påståenden. Författaren menar att strävan 

efter specialpedagogiska ansatser är vanligt förekommande inom det kompensatoriska 

perspektivet för att tillgodose individens behov, sett utifrån någon form av diagnos. Även 

Palla (2011) lyfter att det kompensatoriska perspektivet ofta utgår från att fokusera på 

diagnos och avvikelser som ett sätt att förstå individens svårigheter. På liknande sätt 

beskriver Von Wright (2002) att ett kompensatoriskt perspektiv fokuserar på individens 

svårigheter för att kunna utreda vad problemet är och ofta anses en diagnos vara en viktig 

del för att sedan kunna möta individen utifrån det. Speciella och särskilda metoder anses 

inom detta perspektiv vara det bästa för att tillgodose individens svårigheter (Palla, 2011). 

Von Wright (2002) hävdar att ett kompensatoriskt perspektiv inte tar hänsyn till individen 

eftersom åtgärder ofta görs utan samtycke med den det berör. Det kompensatoriska 

perspektivet var enligt Asp Onsjö (2014) vanligast fram till 1970-talet. Dock lyfter 

författaren att detta perspektiv ännu en gång träder fram med tanke på den diagnoskultur 

som finns i dagens samhälle som har flera likheter med det kompensatoriska perspektivet. 

 
5.1.2 Relationellt perspektiv  

Det relationella perspektivet benämns även av vissa författare som det kritiska 

perspektivet, dock beskrivs innebörden lika. I föreliggande studie väljs det att benämnas 

relationellt perspektiv.  

 

Utgångspunkten inom det relationella perspektivet är att interaktion mellan människor 

och omgivning anses vara centralt, vilket gör att individen anses vara i en omgivning som 
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skapar svårigheter (Palla, 2011). Liknande beskrivning av det relationella perspektivet 

gör även Von Wright (2002) som lyfter att en individ inte måste likställas med sin 

svårighet utan att individen istället har en svårighet, vilket innebär att individen ses i sitt 

sammanhang och inte är bunden till sin problematik. Problemet skulle enligt Asp Onsjö 

(2014) inte längre läggas på individen utan fokus för detta perspektiv är att miljön 

runtomkring barnet måste anpassas och inte individen. Inom det relationella perspektivet 

är organisation, struktur, miljö och social omgivning viktiga begrepp som samspelar för 

att skapa förutsättningar för att individen ska lyckas och kunna skapa sig sin egen 

identitet. Individens rätt till demokrati och likabehandling var viktiga faktorer när detta 

perspektiv växte fram under 1970-talet (Asp Onsjö, 2014). 

 

Centralt för det relationella perspektivet är att förhållningssättet hamnar i förgrund där 

specialpedagogik ses som en given del av redan befintlig pedagogisk verksamhet (Palla, 

2011). Von Wright (2002) påvisar att inom det relationella perspektivet ses individen i 

sitt sammanhang och ges därmed hänsyn att vara olika i olika sammanhang och ges 

förståelse för att en svårighet kan ta sig olika uttryck beroende på kontexten. Författaren 

lyfter att sammanhanget är avgörande för hur individers behov uttrycks och att det är i 

interaktionen med andra som människan synliggörs. Det relationella perspektivet 

fokuserar på att skolans undervisning kan anpassas och öka delaktigheten för alla, detta 

med fördel för hela gruppen (Von Wright, 2002). Nilholm (2006) lyfter att inom det 

relationella perspektivet fungerar individers olikheter som en bas för att anpassa det 

pedagogiska arbetet och delaktighet ses som en självklarhet för alla individer och därmed 

borde särlösningar undvikas. En viktig aspekt inom det relationella perspektivet påpekar 

Von Wright (2002) är att lärare och elev lär av varandra genom interaktion och 

samförstånd.  

 

Mot bakgrund av dessa båda perspektiv anses de relevanta för föreliggande studie 

eftersom syftet med studien är att belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med att 

inkludera barn i behov av stöd i leken. Förskollärares perspektiv påverkar attityderna 

kring studiens ämne och därmed kan deras arbete med att inkludera barn i behov av stöd 

i leken synliggöras. Dessa två perspektiv motsäger varandra genom att fokus ligger på 

olika saker för att bemöta individen. En likhet är dock just det, att båda perspektiven 

fokuserar på att bemöta individen om än på motsägande vis. Det kompensatoriska 

perspektivet påpekas har varit mest framträdande till 1970-talet men börjar återigen 

framträda med tanke på nuvarande samhälles diagnoskultur. Därav anses detta perspektiv 

relevant för föreliggande studie för att belysa om förskollärare fortfarande förhåller sig 

till detta eller inte. Det relationella perspektivet växte fram efter 1970-talet genom att 

individens rätt till demokrati och likabehandling blev viktiga faktorer. Detta perspektiv 

anses därav vara det mest förespråkande i dagens samhälle samt att det dessutom går i 

linje med förskolans läroplan. I föreliggande studie blir det därför intressant att belysa 

förskollärarnas arbete med att inkludera barn i behov av stöd i leken med hjälp av båda 

dessa pedagogiska perspektiv för att synliggöra vad som styr och/eller påverkar 

förskollärarnas arbete. De pedagogiska perspektiven kommer att användas i analysen av 

samtliga frågeställningar för studien.  

 

  



  
 

10 

6 Metod  
I kapitlet redovisas studiens tillvägagångssätt. I metodansats redogörs för valet av 

kvalitativ metod och under datainsamling redogörs valet av semistrukturerade intervjuer. 

Under urval presenteras de urvalskriterier som tagits i beaktning samt deltagande 

förskollärare. Därefter beskrivs studiens genomförande av intervjuerna och bearbetning 

av data. Avslutningsvis beskrivs de etiska överväganden för studien följt av en diskussion 

om studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet.  

 

6.1 Metodansats  

I föreliggande studie användes en kvalitativ forskningsmetod för att undersöka studiens 

syfte och besvara frågeställningarna. Syftet med studien är att belysa hur förskollärare 

beskriver sitt arbete med att inkludera barn i behov av stöd i leken. Kvalitativ metod utgår 

enligt Denscombe (2018) från ett helhetsperspektiv där kontexten är beroende för studien 

samt att ord används som analysenhet. Kvalitativ metod utgår från en öppen fråga, för att 

få djupare insikt i människors tankar, erfarenheter och upplevelser alltså inifrån 

människans perspektiv. Kihlström (2007) lyfter att kvalitativa intervjuer påminner om ett 

vardagligt samtal med skillnad att intervjuer har ett specifikt ämne och att det är den som 

intervjuar som ansvarar för samtalets riktning. Enligt Denscombe (2018) innefattar 

kvalitativ metod ett litet antal människor och anses vara fördelaktig i studier där 

detaljerade data är fokus. Författaren förklarar att kvantitativ metod istället utgår från att 

världen finns utanför människan och är mer distanserad ifrån undersökningen ofta 

genomförs enkätundersökningar samt att siffror och dylikt används som analysenhet. Av 

denna korta jämförelse mellan kvalitativ- och kvantitativ metod ansågs därför kvalitativ 

metod mest lämpad utifrån studiens syfte för att komma närmare förskollärares 

perspektiv, vilket står i fokus för studien.  

 

6.2 Datainsamling  

För att lämpligast samla in data för studiens syfte och frågeställningar användes 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren utgår 

från en förutbestämd lista med ämnen och att den intervjuade ges utrymme att utveckla 

sina svar (Denscombe, 2018). Denscombe (2018) påvisar att intervjuer skapar möjlighet 

för djupare förståelse och insikt eftersom följdfrågor kan fördjupa svaret ytterligare samt 

att intervjuaren kan kontrollera om hen har förstått intervjupersonen på rätt sätt. Till 

skillnad från om studien hade använt sig av exempelvis enkäter där respondenterna får 

fylla i svaret enligt någon form av tabell med skalor. Där hade inga följdfrågor kunnat 

ställas eller några djupare frågor som krävde en förklaring i sin kontext, vilket intervjuer 

gav möjlighet till. Intervjuer syftar enligt Denscombe (2018) på att få fram människors 

upplevelser och uppfattningar om vad de själva gör. Observationer beskriver författaren 

används för att studera interaktion mellan människor eller att undersöka specifika 

gruppklimat, alltså studera görandet. Observationer som datainsamlingsmetod hade varit 

ett alternativ till föreliggande studie eftersom interaktionen mellan barn och barn och 

vuxna hade varit en intressant aspekt i studien. Dock valdes observationer bort på grund 

av tidsramen för studien. Däremot är en viktig aspekt att beakta med intervjuer att det 

som intervjupersonen berättar inte alltid stämmer överens med personens handling och 

intervjuer kan därför inte spegla sanningen fullt ut. Därav hade observationer varit 

kompletterande för att ta reda på hur intervjupersonen agerar också. Intervjuer ansågs 

ändå utifrån dessa beskrivningar vara mest lämpad för studien och den tidsram som givits 

för studien och detta val stämmer även överens med det ovan nämnda om att kvalitativ 

forskningsmetod valdes för studien. Genom semistrukturerade intervjuer kunde 

följdfrågor ställas för att säkerställa att informationen från intervjupersonen hade förståtts 
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korrekt. Intervjupersonen kunde även berätta fritt men att jag ändå kunde hålla ämnets 

röda tråd. Semistrukturerade intervjuer möjliggjorde även för de intervjuade att utförligt 

beskriva och berätta om ämnet.  

 

6.3 Urval  

Föreliggande studies urval har utgått från det Denscombe (2018) benämner icke- 

sannolikhetsurval, vilket innebär att forskaren i viss grad kan påverka urvalsprocessen. 

Urvalet består av tre förskollärare som arbetar på två olika förskolor i två olika 

kommuner. Förskolor och förskollärare har medvetet valts ut för studien. Förskollärarna 

arbetar med barn i olika åldrar vilket också var ett medvetet val för att få djupare förståelse 

för studiens syfte. Detta kan liknas vid det författaren benämner subjektivt urval, alltså 

att urvalet väljs utifrån förskollärarnas kompetens inom ämnet för att få den bästa 

informationen inom ämnet. Jämfört med stickprov eller slumpmässigt utvalda 

förskollärare och förskolor var förhoppningen att dessa medvetna val skulle skapa ett djup 

i studien som inte slumpmässiga urval hade gjort. Tanken med två förskolor och tre 

förskollärare varav två av dem arbetar på samma förskola men på olika avdelningar var 

för att få en bredd i denna annars lilla studie. Ingen av förskollärarna har specifik kunskap 

om ämnet dock olika yrkeserfarenheter, vilket också var ett medvetet val för att 

synliggöra förskollärares arbete så sanningsenligt som möjligt. Urvalets antal anpassades 

även av tiden som givits för studien eftersom möjligheten att hinna intervjua fler 

förskollärare samt för att hinna analysera inhämtade data inte ryms i tidsramen. På grund 

av tidsramen grundades urvalet i det Denscombe (2018) benämner som 

bekvämlighetsurval, med den aspekten valdes därför närliggande förskolor.  

 

Nedan följer en presentation av de tre förskollärarna, hur lång erfarenhet som 

förskollärare de har, vilken åldersgrupp de arbetar med samt hur deras arbetslag ser ut. 

Förskollärarna har getts fingerade namn för att öka svårigheten att veta vilka de är. Utifrån 

föreliggande studies syfte är det denna information om förskollärarna som ansågs 

relevant. Förskollärare 2 och 3 arbetar på samma förskola.  

 

Förskollärare 1 har arbetat som förskollärare i snart elva år och arbetar med barn i åldrarna 

tre till fem år i en barngrupp bestående av 21 barn. Arbetslaget består av hen själv som är 

förskollärare, två barnskötare med 35 års erfarenhet av yrket och en förskollärare utan 

pedagogiskt ansvar på grund av deltidssjukskrivning.  

 

Förskollärare 2 har arbetat som förskollärare i ett år och arbetar med barn i åldern två år 

i en barngrupp bestående av 15 barn. Arbetslaget består av hen själv som är förskollärare, 

en outbildad inom yrket och två vikarierande barnskötare.  

 

Förskollärare 3 har arbetat som förskollärare i snart sex år och arbetar med barn i åldern 

fyra år i en barngrupp bestående av 16 barn. Arbetslaget består av hen själv som är 

förskollärare och två barnskötare.  

 

6.4 Genomförande  

Innan studien genomfördes skickades ett missiv ut till förskollärarna för att de skulle få 

veta vem jag är, deras roll i undersökningen samt studiens syfte (se bilaga B). Detta 

gjordes för att förskollärarna ska känna sig trygga med vad som förväntas av båda parter 

under intervjun och studiens gång.  
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Intervjuerna genomfördes på respektive förskollärares arbetsplats i väl avskilda rum med 

stängda dörrar för att minimera störmoment. Först fick förskollärarna skriva under 

missivet som ovan förklarades för att godkänna deras deltagande. Därefter fick de frågan 

om de ville se intervjufrågorna innan vi startade igång, vilket alla valde att göra. Under 

samtliga intervjuer användes ljudupptagning via mobiltelefon, vilket alla förskollärarna 

godkänt när de skrev under missivet. Intervjuerna genomfördes genom tematiska frågor 

(se bilaga A) för att upprätthålla syftet och frågeställningarna. Följdfrågor användes för 

att få mer detaljerade svar. Avslutningsvis fick de intervjuade frågan om de ville berätta 

något mer som inte hade framkommit under intervjun.  

 

Vid bearbetning av insamlade data transkriberades förskollärarnas berättelser med hjälp 

av ljudupptagningarna från intervjuerna. Transkribering tar tid men är betydelsefull för 

fortsatt arbete eftersom materialet är lättare att analysera när det finns i text än endast som 

ljudupptagning (Denscombe, 2018). Jag har lyssnat flertalet gånger på varje intervju för 

att skapa en helhetsbild samt för att fånga det mest centrala i relation till studiens syfte 

och frågeställningar av varje intervju. Därefter började kategoriseringen som grundades i 

studiens frågeställningar. Studiens första frågeställning strukturerades utifrån 

förskollärarnas likheter av definitionen av begreppet barn i behov av stöd. Studiens andra 

och tredje frågeställningar kategoriserades utifrån förskollärarnas berättelser som berörde 

kompetens och organisation. Studiens fjärde frågeställning strukturerades utifrån 

förskollärarnas beskrivna utmaningar. Ljudupptagningarna och transkriberingarna var till 

hjälp för att kunna gå tillbaka flera gånger för att säkerställa vad de intervjuade berättade. 

Resultatet analyserades efter varje rubrik och skrevs som resultatanalys 1,2,3,4. 

Analyserna strukturerades i samma ordning som resultatet skrevs i för att få en röd tråd 

genom hela resultat och analys avsnittet. Först analyserades resultatet med hjälp av 

studiens teoretiska ramverk, alltså de pedagogiska perspektiven och därefter analyserades 

resultatet med hjälp av studiens tidigare forskning. Slutligen skrevs en kort 

sammanfattning av varje resultatanalys.  

 

6.5 Etiska överväganden  

Det finns fyra forskningsetiska principer som alla forskningsstudier ska tas hänsyn till. 

Dessa benämns som informationskravet, samtyckeskravet konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Hur dessa fyra principer givits hänsyn i 

föreliggande studie beskrivs följande. Informationskravet gavs hänsyn när missivet 

skickades ut. Samtyckeskravet gavs hänsyn när förskollärarna skrev under missivet med 

sitt godkännande om att delta i studien. Konfidentialitetskravet gavs hänsyn eftersom all 

insamlade data anonymiserats genom fingerade namn och inga personliga uppgifter 

förutom yrkestitel och arbetserfarenheter ansågs nödvändiga för studien. 

Intervjumaterialet förvarades på så sätt att ingen obehörig kunde ta del av det. 

Nyttjandekravet gavs hänsyn eftersom all insamlade data endast användes till studien 

samt att sekretess och tystnadsplikt är givet både under och efter studiens genomförande. 

Dock kan det enligt Vetenskapsrådet (2017) aldrig lovas till fullo att någon aldrig 

någonsin ska kunna få ta del av materialet eller insamlade uppgifter i undersökningen 

eftersom andra forskare kan komma att vilja granska studien. Deltagarna i studien har 

givits information om att de när som får avbryta sin medverkan och om det ovan beskrivna 

om vad som kan lovas och inte lovas.  

 

6.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet  

För att studien ska anses vara trovärdig krävs det tydliga samband mellan studiens alla 

delar, alltså att det finns en röd tråd genom studien. Detta kriterium för trovärdighet 



  
 

13 

benämns som intern koherens (Allwood & Erikson, 2017). Studiens syfte och 

frågeställningar nämns genom hela studien för att skapa en röd tråd och tydliggöra de 

olika delarnas samband. Enligt Denscombe (2018) har även relevanta frågor ställts för att 

forskningsfrågorna ska kunna besvaras för att anses vara en trovärdig studie. 

Semistrukturerade intervjuer ansågs för studien därför vara en lämplig metod för att öka 

trovärdigheten eftersom följdfrågor ställdes för att tydliggöra och konkretisera 

förskollärarnas svar i förhållande till studiens syfte. Semistrukturerade intervjuer kan 

också anses göra föreliggande studie trovärdig eftersom intervjufrågorna grundades i 

studiens syfte och frågeställningar. Samtliga intervjuer spelades in och intervjufrågorna 

finns som bilaga vilket kan stärka studiens trovärdighet. Genom denna metod fanns det 

också möjlighet att koppla tillbaka till intervjupersonerna, vilket Denscombe (2018) lyfter 

som en viktig faktor för att öka trovärdigheten ytterligare i studien. Däremot ansågs inte 

det behövas, det var tillräckligt med ljudupptagningarna som gav möjlighet att lyssna 

flera gånger. Det som inte var tydligt vid första uppspelningen blev tydligare efter fler 

uppspelningar.  

 

Tillförlitligheten i studien kan kritiskt granskas på grund av urvalet eftersom det endast 

består av tre förskollärare, dock arbetar dem i olika åldersgrupper, avdelningar samt två 

olika kommuner vilket kan anses öka tillförlitligheten något eftersom det ökar bredden i 

studien. I studien har det varit förgivettagande att vara neutral och ställa öppna frågor för 

att inte påverka intervjupersonen, vilket kan öka tillförlitligheten något. Den insamlade 

empirin har redovisats genom citat som styrker och exemplifierar förskollärarnas 

berättelser i intervjuerna. Denscombe (2018) påpekar att det måste finnas tydlig 

redogörelse av processen för att andra ska kunna granska studiens rimlighet. Samtliga val 

i föreliggande studie har beskrivits noggrant vilket gör att processen i studien kan anses 

vara tillförlitlig även om urvalet kan anses kritiskt.  

 

Överförbarhet handlar enligt Denscombe (2018) om fynden i studien skulle kunna 

överföras till andra liknande fall. Överförbarheten i relation till föreliggande studie kan 

anses vara svårt på grund av urvalet men förhoppningsvis kan vissa fynd anses relevanta 

även för andra studier. Kanske kan föreliggande studie väcka intresse för fortsatta 

undersökningar inom ämnet eller kanske studiens fynd kan användas för att urskilja 

mönster och variationer i liknande fall.  
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7 Resultat och analys  
I detta kapitel presenteras studiens resultat av intervjuerna i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Resultatet presenteras i kategorier baserat på studiens frågeställningar. 

Varje huvudrubrik avslutas med en resultatanalys i relation till studiens teoretiska 

ramverk och tidigare forskning.  

 

7.1 Hur förskollärare definierar begreppet barn i behov av stöd  

Samtliga förskollärare beskrev begreppet barn i behov av stöd med termer om att alla 

barn är i behov av stöd någon gång om än på olika sätt. Nedan visas förskollärarnas egna 

beskrivningar.  

 
”Jag tänker nog barn som har svårt [paus], att leka, alltså svårt att ta sig an det 

sociala […] alla barn är ju i behov av stöd nångång” (Förskollärare 1) 

”[…] alla barn har behov av olika stöd” (Förskollärare 2). 

”Egentligen mer eller mindre alla [paus], på ett eller annat vis” (Förskollärare 

3). 

 

Samtliga förskollärare berättade även att diagnos inte var det viktigaste, utan det 

viktigaste var att se att alla kan behöva stöd någon gång. Förskollärare 1 berättade att 

många gånger pratas det om barn i behov av stöd med tanke på barn med diagnos men 

pratade vidare om att det är en annan kategori där det är allvarligare svårigheter i 

inlärningen. Förskollärare 3 berättade att ett barns behov inte grundas i en diagnos utan 

att det även kan vara behov av uppmärksamhet eller omsorg. Samtliga förskollärare 

berättade att behovet av stöd var olika för olika barn och i olika sammanhang.  

 

Förskollärarna berättade om barns olika förmågor, beteenden och handlingar i samband 

med att de definierade begreppet barn i behov av stöd. Förskollärare 2 berättade att det 

märktes att ett barn behöver stöd i leken genom att barnets verbala språk inte var lika 

utvecklat som de övriga barnens. Förskollärare 2 uttryckte det såhär: ”[…] inte har tatt 

till talet ännu, han pratar inte å gör inte ljud heller […] lika delaktig i gruppen som dom 

andra barnen som är väldigt verbala av sig kan […]”. Både förskollärare 1 och 3 berättade 

att det ofta är socialt samspel som skapar svårigheter för barnen i leken. Förskollärare 1 

berättade att hen upplevde att barn i behov av stöd har svårt att hantera andra människor 

i leken. Förskollärare 3 berättade att hen upplevde att barn i behov av stöd har svårt att ta 

sig in i leken. Begreppen sociala samspel, svårt med det sociala och sociala koder kom 

upp flertalet gånger under intervjuerna i relation till definition av barn i behov av stöd, av 

Förskollärare 1 och 3. Förskollärare 1 och 3 berättade vidare att det ofta märktes att ett 

barn behöver stöd i leken genom beskrivningar av barns beteenden. Förskollärare 3 

nämnde: ”Ehh, det är mycket, de är lite mer ehh, stimmiga ska jag inte säga men […]”. 

Förskollärare 1 nämnde ”[…] knuff och stök […]” i ett sammanhang och ”[…] man kan 

se många gånger på barn som har svårt, dom är stussiga […] blicken är åt alla håll och 

kanter” i ett annat sammanhang under intervjun. Förskollärare 1 och 3 berättade om 

situationer där de märkte att barn är i behov av stöd i leken.  

 
” […] när barn ska gå in i en lek […] så går dom gärna in med fula ord, slår 

någon eller bara styr upp den på ett helt annat sätt å då blir det ju oftast en 

konflikt för den har inte lyssnat in vad barnen gör […]” (Förskollärare 1).  

 

” […] sen äre nåt barn som vill komma in å inte riktigt har den sociala koden 

och vet hur man ehh tar sig i leken, ehh då kanske det blir det här att ja men då 

tar vi en leksak istället så att det blir liksom ett, får uppmärksamhet på det 

viset” (Förskollärare 3).  
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Här berättade förskollärare 1 och 3 om, för dem om klassiska leksituationer när de märker 

att barn är i behov av stöd i leken. Båda förskollärarna berättade först om barnens 

handlingar och därefter förklarade båda förskollärarna vidare hur de själva agerade i dessa 

leksituationer.  

 
7.1.1 Resultatanalys 1  

Samtliga förskollärare beskrev om än på olika sätt att alla barn anses vara i behov av stöd 

på något sätt någon gång samt att alla barns behov av stöd var olika i olika situationer. 

Förskollärarna poängterade att diagnos inte var det viktiga i definitionen av begreppet 

barn i behov av stöd utan att det kan vara olika från barn till barn varför ett barn behöver 

stöd. Resultatet stämmer därav överens med det Lillvist och Granlund (2009) och 

Sandberg et al. (2010) lyfter i sina studier om att diagnostiserade barn behövde stöd 

likaväl som diagnostiserade barn och att alla barn är i behov av stöd på olika vis. Det kan 

tolkas att förskollärarnas syn på begreppet barn i behov av stöd kan relateras till det 

relationella perspektivet, där en svårighet anses kunna uttryckas på olika sätt i olika 

situationer. När samtliga förskollärare beskrev vidare hur de märkte att barn behövde stöd 

i leken framkom det dock tydligt barns förmågor och beteenden. Samtliga förskollärare 

använde barns förmågor, beteenden och handlingar för att definiera begreppet barn i 

behov av stöd. Dessa beskrivningar kan relateras till det kompensatoriska perspektivet 

där barns förmågor hamnar i fokus för att uttrycka svårigheten. Detta visar då att 

förskollärarna förhåller sig till både det relationella- och det kompensatoriska 

perspektivet i den här frågan, vilket inte hade framkommit om inte frågan hur de märkte 

att barn behöver stöd i leken hade ställts. Samma fråga hade troligtvis kunnat besvarats 

genom att det märks när hela barngruppen är i samma rum, när förskollärare inte finns 

tillhands, när miljön inte är inbjudande eller liknande, som då hade relaterats till det 

relationella perspektivet. Å ena sidan kan det tolkas som att förskollärare vill förhålla sig 

till det relationella perspektivet, vilket märks i samtliga förskollärares benämningar om 

att barn är i behov av stöd och inte med behov av stöd. Å andra sidan kan det tolkas som 

att förskollärarna säger emot sig själva utifrån följdfrågan där det kompensatoriska 

perspektivet synliggörs i förskollärarnas svar. Detta kan kopplas till Von Wrights (2002) 

påvisande om att attityder och värderingar inte alltid är uttalade. Det kan då leda till det 

som synliggörs i resultatet, nämligen att förskollärare tänker och menar en sak men 

framhåller något annat. 

 

Ett mönster om att barns förmågor, beteenden och handlingar hamnar i fokus för 

beskrivningarna av när ett barns behov av stöd uttrycker sig kan synliggöras genom 

resultatet. De beskrivningar som lyfts fram i resultatet stämmer överens med det Lillvist 

och Granlund (2009) nämner i sin studie om att språk, tal och interaktion med andra barn 

är det som förskollärare upplever vara svårast för barn i behov av stöd. Förskollärare 1 

och 3 använde begreppen social, sociala koder och socialt samspel frekvent i sina svar, 

vilket kan tolkas påvisa sambandet mellan lek och social kompetens. Lillvist et al. (2009) 

studie visar att förskollärares definitioner av social kompetens handlar mer om individen 

än om olika miljömässiga faktorer. Detta stämmer överens med beskrivningarna av 

förskollärare 1 och 3 där de inte nämner miljöns betydelse alls i den här frågan. Samtliga 

förskollärare använde barns förmågor för att beskriva när det märks att ett barn behöver 

stöd i leken samt utgick från barnen i första hand när begreppet barn i behov av stöd 

definierades.  

 

Sammanfattningsvis synliggörs det att förskollärare förhåller sig till både det relationella- 

och kompensatoriska perspektivet i relation till definition av begreppet barn i behov av 
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stöd. Samtidigt stämmer studiens resultat överens med det som flertalet forskare tidigare 

kommit fram till (Lillvist et al., 2009, Lillvist och Granlund, 2009 & Sandberg et al., 

2010). Alltså att förskollärare definierar att alla barn är i behov av stöd och att svårigheter 

utmärks genom barnens förmågor. En möjlig tolkning av detta visar att det är komplext 

att definiera begreppet barn i behov av stöd.  

 

7.2 Strategier som förskollärare beskriver att de använder för att 
inkludera barn i behov av stöd i leken 

Nedan presenteras resultatet av de strategier förskollärarna beskrev att de använde för att 

inkludera barn i behov av stöd i leken. Resultatet presenteras genom två underrubriker 

för att få en överblick, vilka är Strategier i relation till kompetens och Strategier i relation 

till organisation.  

 
7.2.1 Strategier i relation till kompetens  

Samtliga förskollärare berättade hur de gjorde för att hjälpa och stötta barnen in i en lek. 

Förskollärare 2 berättade att de observerar barnen för att veta hur de ska kunna hjälpa på 

bästa sätt. Förskollärare 3 berättade att hen tyckte det var viktigt att studera barnen för att 

lära känna dem för att veta hur man som vuxen ska stötta barnen, främst för att motverka 

konflikter. För att kunna stötta barn i behov av stöd in i leken berättade förskollärare 2 

och 3 att de frågade om lov att vara med och leka med kompisarna åt barnet. Förskollärare 

1 beskrev en annan strategi som citatet nedan visar.  

 
”[…] då lyssnar vi, vad leker ni för lek? aa men dom leker superhjältar […] 

okej men vem kan den tredje va då? Åå han kan va hulken, vad bra då har man 

liksom hjälpt dom in att få en roll å få lite struktur på leken innan de går in i 

den […]” (Förskollärare 1).  

 

Här berättade förskollärare 1 att hen försökte hjälpa barn i behov av stöd att få struktur 

på leken innan barnet gick in i leken. Detta genom att ställa frågor om lekens innehåll och 

få barnen att komma på fler roller till leken och på så sätt inkludera barnet i leken.  

 

Samtliga förskollärare berättade på olika vis hur de stöttar barn i behov av stöd i leken 

och berättade vidare att de stöttar barn på olika sätt beroende på behovet. Alla 

förskollärarna pratade om att de försöker ge barnet verktyg, genom att sätta ord åt barnet, 

förklara varför något blev som det blev och lära barnet sociala lekkoder genom att berätta 

och visa hur man kan leka. En förskollärare beskrev att arbetslaget lekte bredvid barnet i 

behov av stöd i en lek med andra barn.  

 
”[…] vi har suttit jämte då och liksom vad ska man säga, lekt med honom i den 

leken också eller så med dom andra barnen då å försökt kanske å fråga lite 

extra såhär, ni kanske kan ta med honom, får han va med och leka eller liksom 

så”(Förskollärare 2).  

 

En annan förskollärare berättade att de använder sig av beröring för att stötta barn i behov 

av stöd att fokusera på leken.  

 
” […] då tänker jag, men, men då kanske inte det barnet riktigt hör hur de styr 

upp leken, för den vill bara va inkluderad, den lägger inte så mycket vikt vid 

leken […] å den har hört första meningen […] lägga handen på axeln på det 

barnet som har svårt att koncentrera sig, för att vi är här och nu […] få tillbaka 

koncentrationen genom beröring” (Förskollärare 1).  
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Förskollärare 1 berättade vidare att barn behöver veta vad det är för lek för att lättast 

komma in i den och förklarade vidare att detta var ett sätt att inkludera barn i behov av 

stöd i leken.  

 

En annan strategi som förskollärarna berättade att de gjorde för att inkludera barn i behov 

av stöd i leken var att backa när barnet kommit in i leken. Det kunde vara olika beroende 

på hur mycket stöd barnet behövde i leken, men antingen berättade förskollärarna att de 

satt kvar i samma rum men en bit ifrån eller på golvet nära barnens lek eller på en väl 

vald plats precis utanför rummet.  

 
” […] lite strategiskt sätta sig utanför dörren å liksom sitta å ha ett öra emot 

[fniss] lite så, så man hör vad som händer […] fast dom ändå har sitt 

lekutrymme” (Förskollärare 3).  

 

” […] brukar jag försöka backa för jag vill inte va med dom i [betonar i] leken 

[…] då går barnen till att, ha men nu är den vuxna här, aha hur ska vi leka nu? 

[…] va på avstånd ifall det behövs hjälp men jag är inte med i leken” 

(Förskollärare 1). 

 

Här berättade förskollärarna hur de gör för att skapa förutsättningar för att inkludera barn 

i behov av stöd i leken men utan att själva vara med i leken. Båda förskollärarna 

förklarade vidare att de inte vill vara med i leken för att inte förstöra eller omedvetet styra 

upp barnens lek.  

 

En annan strategi förskollärna beskrev att de använde för att inkludera barn i behov av 

stöd i leken var att möta och utmana barnen utifrån barnens förmågor och det dem redan 

kan. I citaten nedan visas hur förskollärarna själva uttryckte sig.  

 
”Bygg på det dom kan […] se till individens behov, tvinga inte in dom i ett 

annat fack där dom inte trivs, för vi är ju olika och ta tillvara på att vi är olika 

och säg att det är okej istället” (Förskollärare 1).  

 

”[…] ta reda på vad barnen behöver å vad dom liksom redan gör idag som 

skulle kunna utmanas ännu mer eller så [..]” vi är ju här för barnens utvecklings 

skull […]” (Förskollärare 2).  

 

Förskollärare 1 förklarade vidare att hen ansåg att om ett barn mår bra, känner sig tryggt 

och inkluderat kommer de kunna lära sig mycket mer än om de är otrygga på förskolan 

vilket ofta leder till att de inte leker. Förskollärare 1 uttryckte det såhär: ”Trygghet är nog 

grunden i allting, […] en trygghet och ett samspel mellan den vuxne och barnet […] å då 

är det ju lättare att gå in och hjälpa”. Hen berättade vidare att de vuxna ska fungera som 

stöttepelare och ge barn i behov av stöd tid att procesera information som ges i leken för 

att lära sig samt ges tid att procesera information när det är dags att avbryta leken. 

 
7.2.2 Strategier i relation till organisation  

En annan strategi som framkom i intervjuerna för att inkludera barn i behov av stöd var 

att ta in extern hjälp. Förskollärare 2 nämner att de har hjälp av en logoped för att arbeta 

med tecken som stöd. ”[…] samarbetar med logoped också vilket […] i våran uppgift 

eller så att ta del av andras kunskaper också […]”. Förskollärare 2 berättade vidare att de 

använder tecken som stöd för att förstärka språket och på så sätt kunna stötta barnen i 

leken men också som ett sätt för att alla i arbetslaget ska göra lika berättade hen vidare. 

Förskollärare 3 berättade att de i ytterst få fall tar hjälp av specialpedagog men berättade 

vidare att de ibland måste ta hjälp av specialpedagog. Förskollärare 3 sa: ”[…] sen klart 
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har man ju nåt fall där specialpedagog å sånt är inblandat […]”. Här berättade 

förskollärarna om två olika former av extern hjälp.  

 

Andra strategier som framkom i intervjuerna var att förskollärarna delar barngruppen för 

att tillgodose barnens behov, om än på olika sätt. Förskollärare 2 berättade att de delar 

gruppen i mindre grupper vid framförallt styrda lekar. ”[…] styrd lek eller så, så brukar 

vi försöka då jobba i mindre grupper […] en grupp med typ max fyra eller fem barn då”. 

Förskollärare 1 berättade att hens avsikt för att dela barngruppen främst var för att inte 

peka ut något barn. Hen förklarade vidare att om en lek inte fungerar är det bättre att dela 

på alla barn än att ta bort endast ett barn. 

 
” […] nu kan jag förklara, nu händer detta […] nu kommer jag bryta här, […] 

men jag tar inte bara bort en, då bryter jag fifty fifty kanske eller på nåt sätt 

delar upp oss […] (Förskollärare 1).  

 

Här berättade förskollärare 1 att det inte är meningen att bara ett barn ska bli bortplockat, 

hen förklarar vidare att det inte är på det viset inkludering skapas, hen ansåg att det på 

detta sätt skapas exkludering i barngruppen.  

 
7.2.3 Resultatanalys 2  

I förskollärarnas strategier i relation till kompetens kan vissa mönster utmärkas, nämligen 

att hjälpa barn in i leken, stötta i leken, backa undan samt bemöta barn utifrån det dem 

redan kan. Ett relationellt perspektiv kan här synliggöras eftersom förskollärarna beskrev 

att de är aktiva tillsammans med barnen i inkluderingen i leken. Förskollärarna beskrev 

olika strategier vilket kan tolkas bero på att barn är olika och behöver olika form av stöd, 

vilket också stämmer överens med det relationella perspektivets innebörd. Förskollärare 

2 berättade om att leka bredvid barnet för att inkludera barnet medan förskollärare 1 

berättade om att hen lade en hand på barnets axel för att tydliggöra för barnet att fokusera 

på lekens innehåll och på så sätt inkluderas i leken. Av berättelserna från förskollärare 1 

och 2 kan det tolkas att förskollärarna ser barnet i sitt sammanhang och därmed ges olika 

stöd beroende på situationen. Detta stämmer överens med det relationella perspektivets 

utgångspunkt, nämligen att individen ses i sitt sammanhang och anses utifrån det vara i 

behov av stöd. Strategier där barn möts och utmanas utifrån det dem redan kan för att 

bygga vidare på var något både förskollärare 1 och 2 berättade att de använde sig av. 

Förskollärare 2 berättade att hen observerar barnen för att lära känna dem och veta vad 

de redan kan. Förskollärare 1 berättade att de ska fungera som stöttepelare för barns lek. 

Även dessa beskrivningar kan kopplas till det relationella perspektivet genom att finnas 

där och stötta barnet när det behövs och på så vis skapa en trygghet för barnet att våga 

lita på att den vuxna finns där vid behov. Detta stämmer även överens med Sandbergs 

och Norlings (2014) beskrivning av att det skett ett fokusskifte från att benämna barn med 

behov av stöd till barn i behov av stöd. Det visas genom förskollärarnas beskrivningar om 

att de stöttar barnet i sin kontext och att förskollärarna kan tolkas lägga ansvaret på såväl 

förskollärarnas egen förmåga att anpassas som miljöns anpassning och inte på barnet.  

 

Förskollärarnas strategier i relation till kompetens kan tolkas innefatta att skapa de bästa 

förutsättningarna för barn i behov av stöd att inkluderas i leken. Det relationella 

perspektivet tolkas vara det förskollärarna förhåller sig till i första hand. Dock kan det 

tolkas som att det kompensatoriska perspektivet görs synligt till viss del när förskollärare 

2 och 3 berättade att de frågar om lov åt barnet. Å ena sidan kan det tolkas som att 

förskollärarna uppmärksammat att barnet inte har förmågan att våga fråga själv. Å andra 

sidan kan det tolkas som att förskollärarna frågar åt barnet för att de anser att barnet är 

problemet i leken och väljer därför att fråga åt barnet för att inte riskera att de andra barnen 



  
 

19 

inte vill leka tillsammans. Om förskollärarna ser barnet som problemet i leken synliggörs 

därmed ett kompensatoriskt perspektiv. Detta kan kopplas till det Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2008) lyfter i sin studie om att förskollärares attityder är en viktig 

del för hur barns lek och lärande möjliggörs.  

 

Strategier i relation till organisation handlar om att förskollärarna organiserar 

verksamheten för att passa alla barns behov genom extern hjälp och att dela barngruppen. 

Förskollärare 2 och 3 berättade om externa resurser såsom logoped och specialpedagog 

och detta för att kunna stötta barn på bästa sätt. Detta stämmer överens med det Björck- 

Åkesson (2014) lyfter om att specialpedagogiska insatser ibland krävs för att kunna 

tillgodose alla barns behov. Det kan tolkas att berättelserna av förskollärare 2 och 3 

handlade om att hitta strategier för att alla barn ska känna sig inkluderade i verksamheten. 

Förskollärare 2 berättade att logopeden hjälpte arbetslaget med hur de skulle kunna möta 

ett specifikt barn med hjälp av tecken som stöd. Med stöd i detta relateras denna strategi 

till det relationella perspektivet där omgivningen ska anpassas för att möta varje barn. 

Förskollärare 3 nämnde att de sällan tog hjälp av specialpedagog men att de ibland var 

tvungna. Hen berättade inte om varför dem var tvungna att ta in extern hjälp. En tolkning 

kan vara att arbetslaget ansåg att de inte klarade att bemöta ett visst barn och därför ville 

ha extern hjälp. En annan tolkning kan vara att arbetslaget upplevde barnet som ett 

problem i övriga barngruppen och därför ville ha extern hjälp med att utreda vad barnet 

har för svårigheter. Utifrån dessa tolkningar kan både ett relationellt- och kompensatoriskt 

perspektiv synliggöras när extern hjälp behövs. Detta kan relateras till det Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) lyfter i sin studie om att barnet ska ges 

förutsättningar att förstå och utforska sin omvärld via leken och att det är förskollärarnas 

uppgift att barn ges det stöd de behöver. Genom förskollärarnas beskrivningar om 

behovet av extern hjälp kan det oavsett perspektiv tolkas som att de ansåg att det är 

förskollärarnas uppdrag att barnet ges stöd.  

 

Förskollärare 1 och 2 berättade att de delade barngruppen men på olika vis. När de 

berättade om tanken att dela barngruppen kan ett relationellt perspektiv tolkas 

synliggöras. Detta utifrån att förskollärare 2 berättade att utgångspunkten var att 

underlätta för barn i behov av stöd. Samt att förskollärare 1 hade som utgångspunkt att 

barn i behov av stöd inte skulle pekas ut genom att plockas bort från en lek, utan bättre 

då att dela på alla berörda barn och på så vis inte utmärka något specifikt barn. Samtidigt 

som ett relationellt perspektiv tolkas mest framträdande i dessa beskrivningar kan ett 

kompensatoriskt perspektiv synliggöras till viss del. Å ena sidan handlade inte 

beskrivningarna om att lägga problemet på barnet å andra sidan hamnade problemet ändå 

på barnet genom att förskollärarna inte vill utmärka det barnet som de ansåg vara i behov 

av stöd. Därmed har förskollärarna indirekt redan pekat ut specifika barn, om än outtalat 

för de övriga barnen. Dock tolkas det vara nödvändigt för att kunna stötta och möta barnet 

utifrån barnets förutsättningar. Detta kan kopplas till studien av Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2008) där de belyser att kunskap, miljö och interaktion är viktiga delar 

för att möjliggöra för barns lek och lärande.  

 

Sammanfattningsvis kan ett relationellt perspektiv utmärkas genom samtliga 

förskollärares beskrivningar om vilka strategier de använder för att inkludera barn i behov 

av stöd i leken. Ett kompensatoriskt perspektiv kan genom enstaka tolkningar synliggöras 

till viss del. Det kan tolkas vara problematiskt att inte utmärka specifika barn i 

barngruppen eftersom barnen måste utmärkas för de vuxna för att kunna ges möjlighet 

till att inkluderas i leken. Det är denna problematik som gör att båda perspektiven tolkas 

bli synliga i förskollärarnas berättelser. Resultatet stämmer överens med det som tidigare 
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forskare kommit fram till (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008) nämligen 

att förskollärares kunskap och attityder får betydelse för hur barns lek och lärande 

möjliggörs. Resultatet stämmer även överens med det Sandberg och Norling, (2014) 

nämner om att det skett en förskjutning i att benämna barn med behov av stöd till barn i 

behov av stöd  

 

7.3 Faktorer som förskollärare beskriver vara betydelsefulla för att 
inkludera barn i behov av stöd i leken  

I detta avsnitt presenteras faktorer som förskollärarna ansåg vara betydelsefulla och 

därför påverkade arbetet med att inkludera barn i behov av stöd i leken. Resultatet 

presenteras genom två underrubriker, vilka är Faktorer i relation till kompetens och 

Faktorer i relation till organisation. 

 
7.3.1 Faktorer i relation till kompetens  

Det framkom i intervjusvaren olika syn på kompetens som förskollärare ansåg påverkade 

arbetet med att inkludera barn i behov av stöd i leken, vilka var barns kompetens och 

vuxnas kompetens.  

 

Barns kompetens i relation till att leka framkom under olika delar av intervjuerna. 

Förskollärare 1 pratade om att barn som har svårt att leka ofta har svårt med att fantisera, 

förstå lekens sammanhang och att läsa av andra barn, detta framkom i intervjufrågan om 

det fanns något samband mellan odiagnostiserade barn och diagnostiserade barns behov 

av stöd i leken. Förskollärare 1 uttryckte det såhär: ”[…] ta sig in, förstå lekens regler 

[…] vad är lekens värld å fantasi och vad är verklighet?”. Både förskollärare 2 och 3 

nämnde att det var betydelsefullt att ha många lekande barn i barngruppen för att lättare 

kunna inkludera barn i behov av stöd i leken. Förskollärare 2 uttryckte sig såhär: ”aa det 

kan va om nån annan bjudit in, dom är rätt duktiga på å få med honom, liksom barnen 

själva eller så […]”. Förskollärare 3 pratade om att barnen behöver ha en öppenhet om 

att alla barn är olika för att vara mottagliga för att alla barn ska inkluderas i leken, vilket 

citatet nedan visar.  

 
”[…] ehh asså lite sådär lite lugnare lite mer öppna barn […] viktigt att man 

tänker vilka, vilka man inkluderar med, ehh också, för å slippa eller minimera 

riskerna för att det ska bli konflikter” (Förskollärare 3).  

 

Det framkom även kompetenser hos de vuxna. Både förskollärare 1 och 2 förklarade att 

kunskap var en viktig faktor för att kunna möta och utmana barn i behov av stöd på rätt 

sätt för just det barnet. Förskollärare 1 pratade om vikten av att själv kunna fantisera och 

våga gå in i barnens värld för att kunna inkludera barn i behov av stöd i leken. Samtliga 

förskollärare förklarade att det var viktigt att själv vara närvarande, öppen, medveten, 

engagerad för att stötta barn i behov av stöd i leken. Förskollärare 1 sa: ”Närvarande 

medvetande pedagoger, som vågar gå in i barnens värld […]”. Förskollärare 2 nämnde: ” 

[…] att alla är engagerande i arbetslaget […] engagerade å visar att vi vill också lära oss”. 

Förskollärare 3 uttryckte det såhär: ”Öppenhet och ehh stöttning, den närvarande 

pedagogen liksom […]”. Dessa citat visar att förskollärarna pratade om betydelsen av 

sina egna förmågor för att kunna inkludera barn i behov av stöd i leken. Samtliga 

förskollärare förklarade även att en betydelsefull faktor var att delge varandra i arbetslaget 

kunskap och ta tillvara på varandras olika erfarenheteter för att kunna inkludera barn i 

behov av stöd i leken.  
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7.3.2 Faktorer i relation till organisation  

Förskollärarna berättade att det fanns flera faktorer som påverkade deras arbete med att 

inkludera barn i behov av stöd i leken. Samtliga nämnde tidsbrist, personalbrist samt 

vikten av kompetensutveckling och en förskollärare nämnde lokalernas utformning och 

tillgänglighet. Tidsbrist handlade om att inte hinna med att leka med barnen eller att vara 

tvungen att avbryta leken på grund av praktiska skäl. Förskollärare 2 förklarade att hen 

upplever tidsbristen värst när leken måste avbrytas för att de inte hinner leka mer för att 

de exempelvis har matsalstid att passa. Förskollärare 3 berättade om att det är svårt att få 

tid att sitta ner och leka med barnen på grund av allt som måste göras runtomkring såsom 

exempelvis möten och samtidigt ofta kort om personal. Förskollärare 1 pratade om hur 

personalbristen påverkade hens arbete med att inkludera barn i behov av stöd i leken. 

”Tråkigt att säga, personalbrist, du räcker inte till” (Förskollärare 1). Förskollärare 1 

förklarade vidare hur det kan påverka arbetet med att inkludera barn i behov av stöd när 

det är personalbrist och man inte räcker till, vilket citatet nedan visar.  

 
”[…] för han har större behov av stöd, då tar han ju från de andra […] när man 

är själv å då blir det så mycket fokus på att hjälpa den som har störst behov av 

stöd så du glömmer dom andra som bara behöver det här lilla hjälpen in i leken, 

hjälper dom å fråga får jag va med å leka” (Förskollärare 1).  

 

Förskollärare 3 berättade att lokalerna kunde påverka arbetet med att inkludera barn i 

behov av stöd i leken eftersom det inte alltid fanns möjlighet att erbjuda ett annat rum när 

det behövdes. ”Men det finns liksom inte riktigt möjlighet för då ska de andra ta vägen 

nånstans […]” (Förskollärare 3). Hen berättade vidare att ibland vill barn leka ifred och 

berättade att det ofta blir lugnare och lättare att fokusera om det inte är så många runt 

barnens lek.  

 
7.3.3 Resultatanalys 3 

Faktorer i relation till kompetens belyser två områden utifrån förskollärarnas 

beskrivningar, vilka är barns kompetens och vuxnas kompetens.  

 

Utifrån förskollärarnas berättelser kan barns kompetenser ses som en faktor som påverkar 

arbetet med att inkludera barn i behov av stöd i leken. Barns egna förmågor belyses samt 

att andra lekande barn verkar vara en faktor som möjliggör inkludering. Samtliga 

förskollärare berättade om barns sociala förmågor som en faktor som möjliggör lek och 

när barn inte har förmågan brister leken. Detta tolkas som att barns sociala kompetens ses 

som en viktig faktor för att kunna leka. Förskollärarnas beskrivningar kan därav kopplas 

till det kompensatoriska perspektivet där barnet anses besitta svårigheterna. Denna 

tolkning görs med grund i att förskollärarna inte nämner sin egen påverkan i just dessa 

beskrivningar, begreppen förståelse, barnen själva och öppna barn användes i 

förskollärarnas berättelser. Genom dessa benämningar tolkas det som att förskollärarna 

förhåller sig till det kompensatoriska perspektivet eftersom fokus ligger på barnets 

avvikelser inom social kompetens i relation till de övriga barnen. Detta kan kopplas till 

studien av Lillvist et al. (2009) där de påvisar att förskollärares definitioner av social 

kompetens innefattar individen snarare än faktorer i miljön. Berättelserna av förskollärare 

2 och 3 kan tolkas innebära att barn i behov av stöd behöver hjälp av andra lekande barn 

som har mer utvecklad social kompetens och därför har förmågan att leka. Detta stämmer 

överens med det Lillvist et al. (2009) lyfter i sin studie om barn som har utvecklad social 

kompetens kan engagera kompisarna i leken. Förskollärarnas beskrivningar visar att 

social kompetens är en viktig faktor för att kunna leka. Brekke Stangeland, (2017) lyfter 

i sin studie att barns sociala kompetens påverkar barns lekförmåga mer än barns 

språkförmåga. Detta visar även föreliggande studies resultatet genom att förskollärarna 
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belyser sociala färdigheter som en viktig faktor för barns lek och desto mindre om barns 

språkförmåga som en viktig faktor för leken.  

 

Ur förskollärarnas berättelser kan det även urskiljas att de beskriver sina egna förmågor 

som en faktor för att inkludera barn i behov av stöd i leken. Samtliga förskollärare 

beskriver att de behöver vara närvarande, medvetna, engagerade för att möta och 

inkludera barn i behov av stöd. Här kan ett relationellt perspektiv synliggöras eftersom 

förskollärarna tycks belysa interaktionen mellan människan och dess omgivning, vilket 

är en betydande faktor inom det relationella perspektivet. Broström et al. (2014) belyser 

i sin studie att förskollärares inställning påverkar hur barns lek och lärande integreras och 

lyfter vikten av barns lekfulla lärande. Utifrån föreliggande studies resultat kan det tolkas 

att förskollärarna genom deras beskrivningar om deras egna förmågor försöker stötta barn 

i behov av stöd i leken för att skapa förutsättningar för lek och lärande. Detta kan kopplas 

till det Lutz (2013) påpekar, om barns svårigheter observeras och bemöts på rätt sätt kan 

det medföra att barnet utvecklar en god självbild. Detta stämmer överens med det centrala 

för det relationella perspektivet, nämligen att förhållningssättet hamnar i förgrund. 

 

En möjlig tolkning är att förskollärarnas beskrivningar om barns kompetenser och 

förskollärarnas kompetenser kan relateras till varandra för att inkludera barn i behov av 

stöd. Det kan möjligtvis ses som en helhet där både barn och vuxna leker och lär 

tillsammans. Med grund i den här tolkningen synliggörs då ett relationellt perspektiv där 

fokus ligger på att omgivningen ska anpassas för att inkludera barn i behov av stöd i leken.  

 

Faktorer i relation till organisation handlar om förskollärarnas berättelser om 

organisatoriska faktorer som påverkar deras arbete med att inkludera barn i behov av stöd 

i leken. Förskollärarna nämnde tidsbrist, personalbrist, lokalernas utformning/lokalbrist 

samt att kompetensutveckling ansågs viktigt. Utifrån dessa beskrivningar och begrepp 

kan ett relationellt perspektiv utmärkas eftersom samtliga förskollärare fokuserar på 

miljöns betydelse för att skapa förutsättningar att inkludera barn i behov av stöd i leken. 

Detta stämmer överens med det Björck-Åkesson (2014) lyfter om att det finns en konstant 

ömsesidig påverkan mellan barn och miljön de vistas i. Skolverket (2018) belyser att barn 

som behöver mer stöd och stimulans tillfälligt eller varaktigt ska ges detta grundat på sina 

egna förutsättningar och behov, vilket kräver att förskolans verksamhet anpassas till varje 

barn. Utifrån förskollärarnas beskrivningar om faktorer i relation till organisation kan det 

tolkas att de inte ges möjlighet att anpassa verksamheten efter alla barn i alla situationer. 

Detta kan å ena sidan tolkas innebära att barn i behov av stöd inte ges det stöd de behöver. 

Å andra sidan kan det istället bli som förskollärare 3 berättade, att de övriga barnen inte 

får tillräckligt med stöd eftersom de barn som behöver mer stöd går i första hand vid 

rådande personalbrist. Detta trots Skolverkets skrivning i förskolans läroplan. Med 

koppling till det Björck-Åkesson (2014) lyfter om att alla barn ska erbjudas en likvärdig 

förskola där alla barns förutsättningar och behov tillgodoses innebär då att förskolorna 

inte är utformade likadant överallt. Det kan tolkas att det hade behövts mer resurser 

och/eller omorganisation i förskolans verksamhet för att verkligen säkerställa att alla 

barns behov tillgodoses.  

 

Sammanfattningsvis beskriver förskollärare barns kompetenser med fokus på social 

kompetens samt förskollärares kompetenser som betydelsefulla faktorer för att inkludera 

barn i behov av stöd i leken. Ur dessa beskrivningar kan det tolkas synliggöras både ett 

kompensatoriskt- och relationellt perspektiv. Förskollärarnas beskrivningar om faktorer i 

relation till organisation kan tolkas som att förskollärarna inte ges förutsättningar för att 

kunna inkludera barn i behov av stöd i leken. Därav tolkas det relationella perspektivet 
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utmärkas eftersom fokus hamnar på miljöns betydelse av anpassning. Resultatet i 

föreliggande studie visade sig stämma överens med vad flertalet forskare tidigare kommit 

fram till (Björck-Åkesson, 2014, Broström et al., 2014 & Lillvist et al., 2009). Nämligen 

att miljön och individen påverkar varandra och att det finns ett ömsesidigt växelspel 

däremellan samt att förskollärares attityder påverkar hur barns lek och lärande integreras. 

Barns sociala kompetens visade sig vara en betydande faktor för barns lek, både i 

föreliggande studies resultat och i tidigare forskning (Brekke Stangeland, 2017). 

Föreliggande studies resultat visade att organisatoriska faktorer kan tolkas försvåra 

arbetet mot förskolans läroplan med fokus på att alla barn ska ges det stöd de behöver. 

 

7.4 Utmaningar som förskollärare beskriver i arbetet med att inkludera 
barn i behov av stöd i leken  

Förskollärare 1 berättade att det kan vara svårt och utmanande att inte barn i behov av 

stöd skapas till ”svarta får” i barngruppen. Hen förklarade vidare att ”ett svart får” kan 

skapas om samma barn hela tiden plockas bort, inte får vara med eller om de vuxna på 

annat sätt utmärker just det barnet ofta. Det kan vara utmanande när arbetslaget arbetar 

på olika sätt förklarade förskollärare 1.  

 
”Vi jobbar olika där jag och mina kollegor, en del jobbar rent ut sagt 

exkluderande för att tar man bort problematiken så löser sig problemet […] du 

ryter till, tar bort, stoppar” (Förskollärare 1). 

 

Förskollärare 1 berättade att på detta vis blir barnet ett svart får skapat av de vuxna. Hen 

förklarade vidare att det som ofta brister på många ställen är att vuxna inte hjälper barnen 

att lära sig att leka. Förskollärare 1 nämnde det såhär: ”hur kan vi hjälpa dom att lära sig 

leka? […]”. Hen berättade att det inte handlar om att lösa det för stunden och istället se 

längre fram. ”[…] hur kan vi hjälpa dom i långa loppet? Å exkludera dom från dom andra 

kompisarna är inte rätt metod” (Förskollärare 1). Förskollärare 1 berättade vidare att det 

kan vara svårt att inkludera barn i behov av stöd när arbetslaget arbetar på så olika sätt.  

 

Nedan lyfts två citat av förskollärare 2 från olika tider under intervjun där hen berättade 

att det kan vara svårare att hjälpa odiagnostiserade barn jämfört med diagnostiserade barn 

eftersom det då oftast finns hjälp att få samt färdiga hjälpmedel.  

 
” […] oftast är det lättare att liksom veta vad man ska göra för att hjälpa till 

om det är nån som har en diagnos för då finns det ofta hjälpmedel färdiga eller 

vad man säger det blir mer jobb, upp till en själv istället då om de är 

odiagnostiserade […]” (Förskollärare 2). 

 

” […] om du har ett barn som är i behov av stöd så är det ju alltid en stor liksom 

gåta vad det handlar om å vad vi behöver göra, asså oavsett vad det är om det 

är diagnos eller inte eller vad barnet har för behov av stöd så handlar det ju 

alltid om att kunna klura ut det å ta reda på vad kan vi göra, vad är bästa sätt å 

hur får vi reda på det […]” (Förskollärare 2).  

 

Vidare berättade förskollärare 2 att ett odiagnostiserat barn kräver att de själva måste 

kunna hitta lösningar på egen hand och att arbetslaget då behöver ta hjälp av varandras 

erfarenheter och kunskaper inom yrket men att det kan vara svårt om inte alla är 

engagerade.  

 
7.4.1 Resultatanalys 4  

Utifrån förskollärares 1 berättelse om att inte barn i behov av stöd skapas till svarta får i 

barngruppen kan ett relationellt perspektiv synliggöras. Förskollärare 1 berättade att hen 
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inte ansåg att exkludering från de andra kompisarna gynnar inkludering i leken. Däremot 

berättade förskollärare 1 att hens kollegor arbetade med att exkludera barn i behov av stöd 

och då plockade bort särskilda barn från leken för att det var det barnet som ansågs vara 

problematiken i att leken inte fungerade. I det exemplet blir ett kompensatoriskt 

perspektiv utmärkande eftersom barnet anses vara problematiken. Förskollärare 1 

berättade att det blir svårt att inkludera barn i behov av stöd i leken när arbetslaget arbetar 

på olika sätt. Olika sätt kan här tolkas innebära när förskollärares olika perspektiv krockar. 

En möjlig tolkning kan vara att det handlar om förskollärares förhållningssätt om hur barn 

i behov av stöd inkluderas i leken eller istället exkluderas från leken. Detta kan kopplas 

till det Sandberg et al. (2010) lyfter i sin studie om att barn i behov av stöd definieras 

utifrån förskollärares förväntningar om hur de anser att förskolebarn bör vara och att 

förskollärare oftast uppfattar att barnet främst inte fungerar vid interaktion med andra. 

Föreliggande studies resultatet visar här på komplexiteten i att arbeta i ett arbetslag med 

olika förhållningssätt och tankar om barn i behov av stöd. Dock kan det tolkas att det inte 

är förskollärarna som drabbas mest av detta utan barnen som blir olika bemötta av olika 

förskollärare och därav blir konsekvenserna för barns lek olika. Detta stämmer inte 

överens med det Skolverket (2018) skriver i förskolans läroplan om att alla barn ska 

erbjudas en likvärdig förskola. Det tolkas inte som en likvärdig förskola när inte alla barn 

ges samma förutsättningar för lek. Förskollärare 1 berättade att en utmaning kan vara att 

lära barnen att leka i det långa loppet och inte bara för stunden. Detta kan tolkas som att 

förskollärare 1 vill ge alla barn lika förutsättningar för att inkluderas i lekens värld och 

därmed en likvärdig förskola. Utifrån detta synliggörs ett relationellt perspektiv i 

utmaningen med att inkludera barn i behov av stöd i leken.  

 

Utifrån förskollärares 2 berättelser tolkades en utmaning i att bemöta odiagnostiserade 

barn jämfört med diagnostiserade. Hen berättade att om barnet har en diagnos finns det 

ofta färdiga hjälpmedel att tillgå, det menade hen underlättade arbetet med att inkludera 

barnet. Jämfört med barn som inte har diagnos där hen berättade att det är en gåta vad de 

behöver göra för att möta barnet. I dessa beskrivningar kan det tolkas som att både det 

kompensatoriska- och det relationella perspektivet blir synligt och komplexiteten där 

emellan. Å ena sidan pratade förskollärare 2 om att det är lättare att veta vad hen kan göra 

om barnet har diagnos, alltså lyser det kompensatoriska perspektivet igenom här eftersom 

diagnos anses vara viktigt för att möta barnet. Å andra sidan pratade förskollärare 2 om 

att oavsett om diagnos fanns eller inte var det en gåta vad de behöver göra för att möta 

barnet. En möjlig tolkning av detta visar på problematiken med att stämpla barn med 

diagnos, vilket stämmer överens med det Björck-Åkesson (2014) påpekar om att 

problematiken med att barn som diagnostiseras anses ha förtur för att få särskilt stöd samt 

att miljöns påverkan till viss del glöms bort. Det stämmer även överens med det Lutz 

(2013) lyfter om att formellt diagnostiserade barn i större utsträckning ges möjlighet till 

extra stöd eftersom diagnosen då bekräftar att barnet är i behov av stöd. Detta kan vara 

en förklaring till att förskollärare 2 i dessa beskrivningar tolkas förhålla sig till både det 

kompensatoriska- och det relationella perspektivet. 

 

Sammanfattningsvis kan det synliggöras att utmaningar med att inkludera barn i behov 

av stöd relateras till både det kompensatoriska- och det relationella perspektivet. En 

utmaning berör komplexiteten att inte de vuxna skapar barn i behov av stöd till svarta får 

i barngruppen. Den andra utmaningen berör problematiken med att diagnostiserade barn 

anses ha förtur och hjälpmedel för att få stöd jämfört med odiagnostiserade barn. Detta 

stämmer överens med det tidigare forskare (Björck-Åkesson, 2014 & Lutz, 2013) kommit 

fram till. Nämligen att det finns en problematik med att diagnostiserade barn anses ha 

förtur för att få extra stöd och därav blir miljöns påverkan inte lika betydelsefull som en 
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diagnos. En möjlig tolkning av detta visar att förskollärarnas beskrivna utmaningar 

grundas i redan belagd forskning.  
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8 Diskussion  
I det här kapitlet diskuteras studiens resultat och metodval i relation till studiens teoretiska 

ramverk och tidigare forskning och avslutningsvis lyfts förslag på vidare forskning.  

 

8.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med att inkludera 

barn i behov av stöd i leken. Resultatet visar att förskollärarna i studien förhåller sig till 

både det kompensatoriska perspektivet och det relationella perspektivet i arbetet med att 

inkludera barn i behov av stöd i leken. Det verkar enligt resultatet inte vara en helt klar 

linje mellan dessa perspektiv i förskolans praktik.  

 

Resultatet visar att förskollärarna definierar begreppet barn i behov av stöd som att alla 

barn kan vara i behov av stöd. När förskollärarna sedan berättar vidare och den frågan 

inte är fokus längre tolkas det även komma upp fler dimensioner av begreppet. Samtliga 

förskollärare fokuserar på barnets förmågor som utgångspunkt för när det märks att barn 

behöver stöd i leken. Ingen av förskollärarna tar upp om miljön eller deras förhållningssätt 

påverkar hur barn behöver stöd i leken eller inte, vilket troligtvis hade kunnat påverka hur 

det märks när barn är i behov av stöd. Dock stämmer detta överens med vad tidigare 

forskare kommit fram till. (Lillvist et al., 2009, Lillvist och Granlund, 2009 & Sandberg 

et al., 2010) Nämligen att förskollärare definierar att alla barn är i behov av stöd och att 

svårigheter utmärks genom barns kompetenser. 

 

Föreliggande studies utgångspunkt är att begreppet barn i behov av stöd definieras med 

innebörden, barn som inte leker självmant. Samtliga förskollärare berättade att de anser 

att alla barn kan vara i behov av stöd men när de berättade vidare hamnade fokus på barn 

som behöver hjälp in i leken. Frågan är om det anses vara olika utgångspunkter av 

begreppet? Vid första anblick kan det tolkas vara det eftersom förskollärarnas 

beskrivningar handlar om barn som försöker ta sig in i leken och därmed kan tolkas leka 

självmant. Dock kan en möjlig tolkning av dessa olika sätt att ta sig an begreppet vara att 

barn som inte leker självmant också behöver hjälp in i leken. Likväl som att en möjlig 

tolkning kan vara att barn som får hjälp in i leken inte leker självmant. Det här visar att 

begreppet barn i behov av stöd är ett komplext begrepp som kan ha flera innebörder. Av 

detta kan slutsatsen dras att oavsett vilken utgångspunkt som valdes till ämnet resulterade 

det i föreliggande studies utgångspunkt. Nämligen barn i behov av stöd utan någon 

formellt fastställd diagnos. Därav kan det konstateras att resultatet svarar på föreliggande 

studies syfte.  

 

Mina tidigare förståelser om begreppet barn i behov av stöd gavs genom resultatet nya 

insikter och förståelser. Generellt verkar det vara svårt att komma fram till en betydelse 

av begreppet barn i behov av stöd. Förskollärare säger en sak när de får frågan men i 

berättelserna kan det tolkas framhävas ytterligare åsikter och innebörder om begreppet. 

Om det är komplext att endast beskriva och definiera begreppet barn i behov av stöd kan 

det tänkas vara ännu mer komplext att faktiskt inkludera barn i barn i behov av stöd i 

leken.  

 

I resultatet synliggörs olika strategier som kopplas till både det kompensatoriska 

perspektivet och det relationella perspektivet även om det relationella perspektivet är 

mest framträdande. Resultatet visar att samtliga förskollärare fokuserar på att hjälpa barn 

i behov av stöd in i leken. Det kan ses som ett försök att erbjuda varje barn en likvärdig 

förskola där leken ska få vara central. Björck-Åkesson (2014) och Skolverket (2018) 
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lyfter att förskolan ska vara likvärdig för alla barn och att leken ska vara central i 

verksamheten. I resultatet kan det tolkas att förskollärarna använder olika strategier för 

att bemöta och inkludera alla barn i leken. Forskning visar att om barns svårigheter 

observeras och bemöts på rätt sätt kan det medföra att barnet utvecklar en god självbild 

(Lutz, 2013). Med avstamp i detta kan det tolkas att förskollärarna utifrån ett relationellt 

perspektiv inkluderar barn i behov av stöd i leken. Samtidigt visar resultatet att det 

förekommer tidsbrist, personalbrist och lokalbrist, vilket kan tolkas innebära att 

förskollärarna inte ges tillräckliga förutsättningar på grund av organisatoriska skäl för att 

inkludera barn i behov av stöd i leken. Därav görs tolkningen att förskolorna inte blir 

likvärdiga med koppling till att barn i behov av stöd kan tvingas gå miste om att leka 

utifrån sina förutsättningar. På detta sätt tolkas Skolverkets (2018) och Björck-Åkessons 

(2014) skrivningar om likvärdig förskola där alla barns behov tillgodoses motsägas med 

stöd i föreliggande studies resultat.  

 

Resultatet visar ytterligare faktorer som anses betydelsefulla av förskollärarna för att 

inkludera barn i behov av stöd i leken, vilka är barns kompetenser och förskollärarnas 

kompetenser. En möjlig tolkning av detta är att förskollärarna förhåller sig till både det 

kompensatoriska perspektivet och det relationella perspektivet när de beskriver sitt arbete 

med att inkludera barn i behov av stöd i leken. Dels krävs det att det finns barn i 

barngruppen som har förmågan att leka och därmed kan hjälpa till att inkludera barn i 

behov av stöd i leken. Dels krävs det bland annat att förskollärarna själva är engagerade 

och medvetna för att inkludera barn i behov av stöd i leken. Resultatet kan av detta tolkas 

peka på att förskollärare anser att leken är betydelsefull för alla barn och engagerar både 

barn och vuxna. Detta visar även tidigare forskning som lyfter att lek och lärande är 

sammankopplat och att barn lär i lek med andra där de möts av anpassade utmaningar 

utifrån sina förutsättningar samt att förskollärares attityder påverkar barns lek (Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson, 2008, Broström et al., 2014). Tidigare forskning 

(Brekke Stangeland, 2017) visar även att barns sociala kompetens har betydelse för barns 

lek, vilket också synliggörs i föreliggande studies resultat. Två av tre förskollärare 

berättade om sociala färdigheter som ansågs påverka leken för barn i behov av stöd och 

en av tre förskollärare berättade om det talade språkets betydelse för leken. Majoriteten 

benämner alltså sociala förmågor som mest problematiskt i leken med fokus på barn i 

behov av stöd. Detta visar även tidigare forskning av Brekke Stangeland (2017). 
Föreliggande studies resultat stämmer därav överens med vad flertalet forskare tidigare 

kommit fram till. Dock kan en möjlig påverkan till föreliggande studies resultat vara att 

förskollärarna arbetar i olika åldersgrupper vilket kan tänkas påverka hur barns sociala 

samspel och därmed sociala färdigheter framträder.  

 

Resultatet visar att utmaningarna förskollärarna beskriver med att inkludera barn i behov 

av stöd i leken berör både det kompensatoriska perspektivet och det relationella 

perspektivet. Generellt verkar det vara utmanande när olika perspektiv i arbetslaget 

krockar och arbetslaget strävar åt olika håll. Förskollärare 1 berättade att det är svårt när 

hen och kollegorna arbetar på olika sätt och i hens beskrivningar tolkas det att 

förskollärare 1 utgår från ett relationellt perspektiv medan hens kollegor utgår mer från 

ett kompensatoriskt perspektiv. Förskollärare 2 berättade att det finns mer hjälp att få om 

ett barn diagnostiserats jämfört med ett odiagnostiserat barn som också behöver stöd. Ett 

kompensatoriskt perspektiv strävar efter diagnoser för att på så sätt hitta en lösning, vilket 

kan tolkas strävansvärt i förskollärares 2 berättelse. Samtidigt beskriver förskollärare 2 

att det är en gåta att veta hur de på bästa sätt ska göra för att stötta barn i behov av stöd, 

här tolkas de båda pedagogiska perspektiven krocka. 
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En generell tolkning av samtliga förskollärares beskrivningar om att det råder tidsbrist 

och personalbrist i relation till det Lutz (2013) och Björck-Åkesson (2014) lyfter om att 

diagnostiserade barn kan ges förtur för att få extra stöd skulle kunna innebära att det 

kompensatoriska perspektivet återigen blir mer framträdande i förskolans verksamhet. 

Även Asp Onsjö (2014) påpekar att det kompensatoriska perspektivet blir mer 

framträdande igen. Utifrån resultatet kan det tolkas innebära att förskollärarnas perspektiv 

påverkar deras arbete med att inkludera barn i behov av stöd i leken.  

 

Resultatet visar att både det kompensatoriska perspektivet och det relationella 

perspektivet kan tolkas synliggöras genom förskollärarnas beskrivningar av deras arbete 

med att inkludera barn i behov av stöd i leken. Trots det Asp Onsjö (2014) lyfter om att 

det kompensatoriska perspektivet varit mest framträdande till 1970-talet, tolkas det 

framkomma delar av detta perspektiv i studiens resultat. Detta visar att det kan tolkas 

komplext att förhålla sig till ett perspektiv och att dem verkar vara sammanflätade i 

förskolans praktik. Studiens teoretiska ramverk har därför varit till hjälp vid analysarbetet 

genom att förskollärarnas beskrivningar om hur de arbetar med att inkludera barn i behov 

av stöd i leken har kunnat synliggöras och problematiserats. Utifrån resultatet tolkas det 

därför att förskollärare utgår från det kompensatoriska perspektivet genom att de utgår 

från barnets förmågor som brister samt det relationella perspektivet genom att de utgår 

från att miljön och omgivningen är anpassningsbara. Det kan möjligen tolkas att 

förskollärarna själva inte är medvetna om vilka perspektiv de utgår från, detta med stöd i 

det Von Wright (2002) lyfter om att attityder sällan är uttalade. Dock kan detta få 

konsekvenser för om/hur barn i behov av stöd inkluderas i leken eftersom barn troligtvis 

påverkas av förskollärarnas förhållningssätt som grundas av vilket perspektiv de förhåller 

sig till. Inledningsvis ifrågasätts det om barn måste placeras i vissa fack för att få det stöd 

de behöver. Av resultatet kan detta å ena sidan anses vara sanning eftersom strävan efter 

diagnos kan tolkas uttryckas för att kunna stötta barnet på bästa sätt. Å andra sidan kan 

det tolkas att barn inte nödvändigtvis måste placeras i vissa fack för att få det stöd de 

behöver. Detta med stöd i samtliga förskollärares beskrivningar om att alla barn är i behov 

av stöd samt att resultatet visar att förskollärarna arbetar på olika sätt för att inkludera 

barn i behov av stöd i leken. Trots att vissa faktorer lyfts som tolkas försvåra uppdraget 

att skapa en likvärdig förskola för alla barn. Dock tolkas resultatet visa att förskollärarna 

arbetar för att barn i behov av stöd ska inkluderas i leken och att alla barn ska ges 

möjlighet till lek och likvärdig förskola. 

 

Om det konstateras att resultatet visar att barn i behov av stöd inte nödvändigtvis behöver 

placeras i vissa fack för att ges det stöd de behöver, kan istället frågan ställas hur barn i 

behov av stöd ska ges det stöd de behöver utan att utmärkas. Både det kompensatoriska 

perspektivet och det relationella perspektivet fokuserar på att det finns ett problem men 

skillnaden mellan dessa är vart problemet läggs. Dock anses det utifrån resultatet 

nödvändigt att identifiera någon form av problem för att kunna skapa en förskola där alla 

barn ges förutsättningar att inkluderas i leken. Återigen kan det konstateras att det verkar 

vara ett komplext förhållande mellan det kompensatoriska perspektivet och det 

relationella perspektivet i förskolans verksamhet med fokus på barn i behov av stöd. Å 

ena sidan kan det utifrån resultatet tolkas som att förskollärare menar väl genom att 

utmärka barn för att kunna tillgodose barnets behov, sett utifrån ett relationellt perspektiv. 

Å andra sidan synliggörs det i resultatet att vissa verksamma inom förskolan anser att 

barnet är problemet och därför inte tolkas vilja utmärka barnet utifrån ett relationellt 

perspektiv utan snarare genom särlösningar och därmed ett kompensatoriskt perspektiv. 

Problematiken med att det kompensatoriska perspektivet tolkas synliggöras i resultatet är 

att arbetet mot förskolans läroplan kan försämras och därmed att barnens rätt till lek kan 
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drabbas. Detta eftersom det kompensatoriska perspektivet tolkas ha likheter med att 

bedöma barnen, vilket inte går i linje med förskolans läroplan om allas lika värde samt 

rätt till lek och likvärdig utbildning. Det relationella perspektivet tolkas däremot vara i 

linje med förskolans läroplan om att det är förskolans miljö som ska anpassas för att 

tillgodose alla barns behov. Dock visar resultatet att även om förskollärare förhåller sig 

till det relationella perspektivet utmärks särskilda barn ändå inom arbetslaget. Det 

intressanta här blir då om barn i alla fall måste placeras i vissa fack, dock outtalade fack 

istället för att ges det stöd de behöver. Oavsett om facken är outtalade eller inte kan det 

innebära att barns rätt till likvärdig utbildning minskar samt att barns individuella 

utveckling och självbild försämras. Därför anses det med stöd i resultatet vara betydande 

att värderingar och attityder inom föreliggande studies ämne diskuteras och uttalas för att 

skapa bästa förutsättningar för varje barn att utvecklas till sitt bästa jag.  

 

8.2 Metoddiskussion  

Med avstamp i studiens syfte som är att belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med 

att inkludera barn i behov av stöd i leken anses kvalitativ metod mest lämpad. Denscombe 

(2018) förklarar att kvalitativ metod riktar sig till studier med ett litet antal människor där 

detaljerad information är syftet. I föreliggande studie är syftet att närma sig 

förskollärarnas perspektiv för att få detaljerade berättelser och därför anses kvalitativ 

metod även efter studiens genomförande vara det mest lämpade valet. Kvantitativ metod 

innebär enligt Denscombe (2018) att forskaren är distanserad från materialet och att 

världen finns utanför människan samt att siffror och dylikt ofta används som analysenhet. 

Kvantitativ metod anses med grund i detta även efter studiens genomförande inte vara en 

lämplig metod för föreliggande studie. Syftet med studien är att belysa hur förskollärare 

beskriver sitt arbete med att inkludera barn i behov av stöd i leken och genom en kvalitativ 

metod synliggörs och problematiseras förskollärarnas beskrivningar på mest lämpliga 

sätt. Dock är överförbarheten av föreliggande studie inte lika stor som om kvantitativ 

metod hade valts där fler människor hade bidragit till resultatet jämfört med föreliggande 

studie där endast tre förskollärare deltagit. Däremot är föreliggande studies resultat 

grundat i detaljerade beskrivningar av förskollärarnas agerande i verksamheten. Både det 

kompensatoriska perspektivet och det relationella perspektivet kan tolkas synliggöras, 

vilket det inte hade kunnat göras på samma sätt genom en kvantitativ metod. Detta 

eftersom perspektiven blir synliga genom förskollärarnas fortsatta berättelser om frågorna 

samt genom följdfrågorna som uppkom under intervjuerna.  

 

Urvalet består av tre förskollärare varav två arbetar på samma förskola och en av dem på 

annan förskola i annan kommun. Anledningen till det grundas i det Denscombe (2018) 

förklarar som bekvämlighetsurval, alltså är förskolor geografiskt nära valdes ut. Det var 

även ur tidsaspekt smidigt att välja förskolor geografiskt nära samt att två av 

förskollärarna dessutom arbetar på samma förskola. Tanken var först att de båda 

förskollärarna skulle intervjuats samma dag, men så blev inte fallet på grund av sjukdom. 

Samtliga intervjuer ägde rum på förskollärarnas arbetsplats, detta val kan påverka 

förskollärarna genom att de troligtvis känner sig trygga på platsen och därmed trygga i 

situationen. Samtliga förskollärare fick läsa igenom intervjufrågorna under tiden 

ljudupptagningen förbereddes. Det kan tänkas att förskollärarna hann förbereda vissa svar 

och tänka igenom vad de skulle svara för att svara så bra som möjligt. Det kan också 

tänkas att förskollärarna kände sig trygga med vad som komma skall under intervjun. 

Troligtvis hade det påverkat svaren mer om förskollärarna fått intervjufrågorna skickade 

till sig några dagar innan jämfört med att de fick läsa igenom frågorna precis innan 

genomförandet av intervjun. Tanken med att låta förskollärarna läsa igenom 

intervjufrågorna innan intervjuns genomförande grundas i att de ska känna trygghet i 
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situationen. Under intervjuerna valdes att inte försöka påverka förskollärarnas svar eller 

riktning på frågorna. Detta kan ha bidragit till att förskollärarnas fokus var på att hjälpa 

barn i behov av stöd in i leken och att min utgångspunkt var barn som inte leker självmant. 

Valet av att inte leda in förskollärarna till studiens utgångspunkt var för att inte påverka 

deras tankar. Det tolkas ändå som tidigare nämnt att samma ämnesområde berörs. 

Nämligen odiagnostiserade barn som behöver stöd i leken, vilket kan uttryckas på flera 

olika sätt. En trolig tolkning hade varit att min inverkan annars kunnat påverkat 

förskollärarnas berättelser genom att de känt sig styrda på ett negativt sätt och kanske 

velat svara ”rätt” på frågorna istället för att berätta ur deras perspektiv. Dock skulle fokus 

behövt riktas tydligare om förskollärarna hade fokuserat på diagnostiserade barn eftersom 

det inte är syftet för föreliggande studie. Valet av att inte försöka påverka förskollärarnas 

berättelser anses vara gynnsamt för att få sanningsenliga svar om hur förskollärare arbetar 

med att inkludera barn i behov av stöd i leken.  

 

Valet av studiens teoretiska ramverk grundas i att belysa förskollärarnas arbete. Genom 

att använda det kompensatoriska perspektivet och det relationella perspektivet synliggörs 

förskollärarnas arbete trots att frågan inte ställs rakt ut utan att de istället får berätta och 

beskriva om hur de arbetar. Detta anses i föreliggande studie vara ett mer lämpligt sätt 

för att få sanningsenliga svar och inte ”rätt” svar på frågorna. Om ett annat teoretiskt 

ramverk hade valts för studien hade troligtvis resultatet utformats på annat sätt. Detta 

eftersom teorier har olika utgångspunkter för vad som studeras och fokuseras. Dock anses 

studiens valda teoretiska ramverk även efter studiens genomförande vara ett gynnsamt 

val med avstamp i studiens syfte och frågeställningar.  

 

8.3 Förslag på vidare forskning  

I föreliggande studie har förskollärarnas arbete med att inkludera barn i behov av stöd 

fokuserats. En intressant aspekt att forska vidare om hade varit att observera 

förskollärarnas arbete för att se om det stämmer överens med deras berättelser och 

beskrivningar om hur de arbetar. Med stöd i att värderingar och åsikter inte alltid är 

uttalade kan det tänkas att muntliga beskrivningar inte alltid stämmer helt överens med 

ageranden. Därför hade det varit intressant att observera förskollärares arbete i 

verksamheten. Ytterligare en intressant aspekt med utgångspunkt i studiens resultat är 

om/hur barn i behov av stöd påverkas av förskollärarnas förhållningssätt samt vad det får 

för konsekvenser för barnens välmående, lek och utveckling i förskolan. Med stöd i att 

forskning fokuserat mer på barn i behov av särskilt stöd och diagnostiserade barns 

inkludering anses det därför viktigt att fortsätta forska vidare om föreliggande studies 

ämne, alltså de barn som är i behov av stöd utan formellt fastställd diagnos. Målet är väl 

ändå att varje enskilt barn ska ges likvärdiga förutsättningar och möjligheter att leka och 

lära och att det är förskolans uppgift att skapa det. Därför anses det här vara ett viktigt 

ämne för fortsatt forskning.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 

Hur många års erfarenhet som förskollärare har du?  

Hur länge har du arbetat på den här förskolan?  

Vilken ålder är barnen i din barngrupp?  

Hur många barn är det i din barngrupp? 

Hur ser ditt arbetslag ut? (antal, utbildning) 

 

(Den här studien handlar om hur förskollärare arbetar för att inkludera barn i behov av 

stöd i leken. När jag säger barn menar jag alltså barn i behov av stöd).  

 

Vad är det första du tänker på när du hör begreppet barn i behov av stöd? 

Är det så du skulle vilja beskriva begreppet? 

Berätta om situationer i leken där du märker att ett barn behöver stöd/ på vilket sätt barnet 

behöver stöd. Kan du ge exempel på din roll i dessa situationer? 

På vilket sätt upplever du att det finns ett samband i behovet av stöd i leken mellan 

odiagnostiserade barn och diagnostiserade barn och hur förhåller du dig till det?  

På vilket sätt talas det om barn i behov av stöd i ditt arbetslag/din förskola? 

 

Berätta hur du tänker kring barns behov av inkluderande lek? (är det alltid strävansvärt 

att alla barn ska vara med hela tiden?) 

Hur skulle du beskriva din roll i barns lek?  

Kan du berätta hur du upplever att barns lek kan se ut om du inte är delaktig? 

Ge exempel på när du är delaktig i leken och på vilket sätt du inkluderar barn i leken. På 

vilket sätt märker du skillnad om du är delaktig i leken eller inte?  

Kan du ge exempel på situationer när barn exkluderas i leken med andra barn samt 

situationer där inkludering framträder?  

Berätta vilka faktorer och/eller förmågor som du anser vara betydelsefulla för att 

inkludera barn i leken? (pratar de i denna fråga om barnens förmågor eller sina förmågor 

och kunskaper som förskollärare? Organisation?)  

 

Hur organiserar/strukturerar du/arbetslaget för att inkludera barnen i leken?  

Berätta hur du arbetar för att stimulera, möta och utmana barns inkludering i leken. Vad 

är din roll?  

Ge exempel på vad som kan göra det svårt att inkludera barnen i leken, / berätta vilka 

utmaningar du upplever att det finns för att inkludera barnen i leken för att skapa en 

likvärdig förskola. 

 

Avslutande frågor 

Avslutningsvis kan du väl kort sammanfatta dina tankar om vad du uppfattar som de 

viktigaste faktorerna/kärnan för att barn i behov av stöd inkluderas i leken. (förskollärares 

förhållningsätt, struktur i verksamheten, var läggs problemet?) 

Är det något mer du skulle vilja berätta?  

 

TACK!  

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Missiv  

Hej!  

Mitt namn är Sara Karlsson och jag studerar sista terminen på förskollärarutbildningen 

på Linnéuniversitetet. Avslutningsvis på min utbildning kommer jag skriva ett 

självständigt arbete. Det övergripande syftet med min studie är att få ökad kunskap om 

hur förskollärare arbetar med att inkludera barn i behov av stöd i leken, min utgångspunkt 

är barn som inte självmant leker. 

 

Jag skulle vara tacksam om du som verksam förskollärare skulle vilja berätta vilka tankar, 

erfarenheter och kunskaper du besitter om ämnet för att göra min studie möjlig. 

Tidsramen för intervjun är mellan trettio och sextio minuter där du kommer ha inflytande 

över intervjun. Förslagsvis träffas vi på din arbetsplats under v.49 eller v.450. Intervjun 

kommer spelas in för att jag ska ha möjlighet att analysera materialet och kommer raderas 

efter avslutad studie.  

 

I studien kommer vetenskapsrådets forskningsetiska principer tas hänsyn. Detta innebär 

att deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avbryta, förskolor och 

förskollärare som deltagit i studien kommer anonymiseras samt att materialet endast 

kommer användas inom ramen för studiens syfte.  

 

Jag hoppas att du har tid, lust och möjlighet att delta.  

 

Har du frågor eller funderingar vänligen kontakta mig eller min handledare.  

Tack på förhand, vänliga hälsningar  

Sara Karlsson    Erik Åkesson, Handledare 

Sk222vk@student.lnu.se    erik.akesson@lnu.se  

 

Jag ger härmed mitt samtycke för deltagande i studien:  

Deltagarens underskrift:________________________________ 

Datum:______________________________________________ 

Sara Karlsson:________________________________________ 
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