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Syfte 

Syftet med denna studie var att presentera och diskutera några pedagogers vision om ”En 

förskola för alla”. Vad begreppet ”En förskola för alla” innebar för pedagogerna och hur de 

arbetade med verkställandet av en förskola där alla barn är välkomna? Jag har dessutom 

studerat pedagogernas beskrivningar av deras arbete med integrering. För att komma fram till 

ett resultat har en kvalitativ metod med strukturerade intervjuer som redskap använts. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

Metod 

En fenomenografisk ansats utifrån andra ordningens perspektiv har legat till grund för denna 

studie för att beskriva pedagogernas uppleverser och uppfattningar utifrån deras 

erfarenhetsvärld. Användandet av en fenomenografisk ansats, ur andra ordningens perspektiv, 

innebar att jag inte har intresserat mig för vad som är sant eller falskt utan istället fokuserat på 

informanternas beskrivningar och förklaringar av olika begrepp och fenomen. Resultatet visar 

på många likheter mellan informanternas beskrivningar, men även att deras fokus ser 

annorlunda ut i en del avseenden.  

Resultat 

Pedagogerna i studien har beskrivit olika arbetssätt för en fungerande integrerade verksamhet 

för varje unikt barn. Även fördelar, nackdelar, möjligheter och begränsningar för 

verkställandet av ”En förskola för alla” har presenterats. Pedagogerna anser att ”En förskola 

för alla” innebär att verksamheten ska anpassas utefter varje enskilt barns behov. Samtidigt 

ska det bildas en gemenskap, där olikheter framhävs som positivt och barn från tidig ålder får 

lära sig att alla inte är stöpta i samma form. 
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1 Inledning 
Under min tid på lärarprogrammet väcktes mitt intresse för specialpedagogik, efter tre kurser 

inom ämnet valde jag att i denna studie fördjupa mig i begreppet ”En förskola för alla”. 

Genomgående i de specialpedagogiska kurserna samt den sista perioden av 

verksamhetsförlagd utbildning, diskuterades återkommande begreppen ”En förskola för alla” 

och ”integrering” i barngruppen för barn i behov av särskilt stöd. Diskussioner kring dessa 

begrepp har jag upplevt intressanta och aktuella, då de diskuteras både på lärarprogrammet, 

ute i verksamheten och i media. I läroplanen för förskolan står det att:  

Förskolläraren ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga 

att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, /…/ förståelse för 

att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund, och oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, /…/ (Lpfö 98/10, s 8)  

Jag upplever dessa mål som viktiga för en fungerande verksamhet. Vidare står det i läroplanen 

för förskolan att:  

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. 

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt, så att 

vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få uppleva den 

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

gruppen. (Lpfö 98/10, s 5)  

Utifrån detta citat väcks hos mig en nyfikenhet på arbetet med integrering av barn i behov av 

särakilt stöd. Hur vill pedagogerna i studien arbeta för att integreringen ska få bästa möjliga 

effekt så att alla barn känner sig lika mycket värda i verksamheten. Vilken uppfattning har 

pedagogerna om visionen för begreppet ”En förskola för alla”? I skollagen framgår att  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 

och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (SFS 2010:800, 4 §, s 2) 

Under mina år på universitetet har jag under perioder befunnit mig ute i förskoleverksamheten 

under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Under de sista två åren har jag även 

arbetat som vikarie i verksamheten vilket resulterat i att jag sett många olika enheter, 

barngrupper och arbetssätt. Rödstam (1990) beskriver arbetet i barngrupp som möten med 

olika barn. Det kan vara glada barn, arga barn, ledsna barn, tysta barn, spralliga barn. Några 
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av mötena blir minnen för livet. En del möten är svåra men alla är berikande eller har 

potential att bli det. 

Jag upplever att jag mött barn med alla dessa egenskaper och en sak som jag kunnat se är lika 

för alla barngrupper är att det i varje barngrupp funnits minst ett barn i behov av särskilt stöd. 

I arbetet med barn i behov av särskilt stöd upplever jag att det finns en rad faktorer att ta 

ställning till så som fastställd diagnos alternativt icke fastställd diagnos, behov i barngruppen, 

erfarenheter i arbetslaget, resurstillgångar, möjligheter och hinder i arbetsutövandet, barns 

vistelsetid med mera. När jag pratar om barn med icke ställda diagnoser syftar jag på 

utåtagerande barn, tvåspråkiga barn, oroliga barn, blyga barn etcetera. Kinge (2000) menar att 

det ofta är barn utan diagnoser som vi möter, barn med så kallade emotionella och sociala 

svårtigheter. Det är dock möjligt att några av de barnen med dessa svårigheter i framtiden 

kommer att få en diagnos ställd. Barn med emotionella och sociala svårigheter har ofta stora 

problem i kommunikationen med andra barn och vuxna vilket resulterar i att de riskerar att bli 

utstötta ur samvaron och leken. Att se dessa fenomen med egna ögon och inse att alla enheter 

jobbar med olika krävande barngrupper väckte mitt intresse för begreppet ”En förskola för 

alla”.   

1. 1 Syfte  
I denna studie kommer jag att studera och diskutera några pedagogers vision om ”En förskola 

för alla”. Studien syftar till att undersöka vad ”En förskola för alla” innebär, vilka arbetssätt 

som används och om det är genomförbart i praktiken. Jag kommer även att studera 

pedagogers beskrivningar av arbetet med integrering av barn som tillfälligt eller varaktigt är i 

behov av särskilt stöd. Utifrån detta syfte har jag följande frågeställningar.  

1. 2 Frågeställningar 
 Vilken är pedagogens uppfattning om visionen ”En förskola för alla”? 

 Hur definierar pedagogen barn i behov av särskilt stöd och vilka möjligheter 

respektive hinder ser pedagogen med arbetet i barngruppen för att möjliggöra en 

förskola för alla? 

 Vilket/vilka arbetssätt uppfattar pedagogen används för att integrera barn med behov 

av särskilt stöd, tillfälligt eller varaktigt, i verksamheten? 
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2 Litteraturöversikt 

2. 1 Bakgrund  
Under arbetet med att finna stöd för min studie har jag granskat tidigare forskning och 

studentlitteratur inom ämnet specialpedagogik i förskolan. Mycket av det underlag som 

granskats har valts bort då den inte varit relevant för studien. Den forskning som valts för att 

ligga till grund för uppsatsen presenteras i kommande stycken. Då jag uppmärksammade en 

viss avsaknad av forskning inom specialpedagogik i förskolan, kompletterade jag min 

litteraturöversikt med studentlitteratur. 

2.1.1 Specialpedagogik 
Enligt Björck-Åkesson (2009) är specialpedagogik ett kunskapsområde som är relativt ungt. 

Det utvecklades för cirka 50 år sedan och utgår ifrån alla barns rätt till utbildning. Utöver den 

generella pedagogiken, handlar specialpedagogik om att skapa optimala förutsättningar för 

barns lärande. Rackstang Eck och Rognhaug (1995) beskriver specialpedagogiken som ett 

tvärvetenskapligt ämnesområde som innefattar inspiration från bland annat pedagogik, 

medicin, filosofi, psykologi och socialantropologi. De specialpedagogiska insatserna inriktas 

på inlärning, habilitering och rehabilitering för alla oavsett ålder och funktionsnedsättning. 

Specialpedagogiken beskrivs av författarna som ett livsperspektiv som fortlöper från vaggan 

till graven. 

2.1.2 En förskola för alla 
På 1990-talet skrevs det om att förskolan skulle vara en förskola för alla barn och enligt Rabe 

och Hill (1990) kunde detta ses ur två synvinklar. Det ena var den kvantitativa utbyggnaden 

av förskolan för att kunna erbjuda alla föräldrar som önskade barntillsyn en förskoleplats. Den 

andra vinkeln var den de kallar den mer kvalitativa aspekten som innebar att förskolan skulle 

inkludera barn med skiftande behov och förutsättningar utifrån citatet ”alla barn har 

inneboende möjligheter att utvecklas” (Rabe & Hill, 1990, s8). Barn med särskilda behov 

hade dessutom lagstadgad förtur på förskolorna. Särskilt stöd kunde enligt Rabe och Hill 

(1990) innebära stimulans och kontakt med andra barn och vuxna. På 1990-talet var det svårt 

att betrakta barn med funktionshinder som en naturlig del av förskolan och barn med ett mer 

diffust behov av stöd kallades ”problembarn” och inte barn i behov av särskilt stöd.  
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2. 2 Barn i behov av särskilt stöd 
I den fortsatta texten under denna rubrik kommer begreppen ”funktionshinder” och 

”funktionsnedsättning” tas upp med ett liknande syfte. Begreppen har samma innebörd i 

texten och båda berörs utifrån författarnas olika beskrivningar och ordval.  

”Barn i behov av särskilt stöd” är ett begrepp som har använts på politisk nivå i Sverige i 

många år, dock finns det en brist på kunskap om hur denna konstruktion operationaliseras och 

vilka barn det är som är berättigade till särskilt stöd i förskolan. Hellström (1993) skriver att 

det inom förskolan i Sverige finns en tradition i att se och bejaka barns olikheter och att 

försöka tillfredsställa alla de behov som barn kan tänkas ha. Hon menar att gruppen barn i 

behov av särskilt stöd varken är en bestämd eller avgränsad grupp med några särskilda 

egenskaper. Dessa barn är snarare barn som tillfälligt eller varaktigt kan vara i behov av 

särskild uppmärksamhet och extra stöd av de vuxna än andra barn. Enligt Sandberg, Lillvist, 

Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) finns inga tydliga kriterier varken ur 

barnperspektiv eller organisatoriska perspektiv för förskolans personal att stödja sig på vid ett 

beslut om behov av särskilt stöd. Detta påpekade de efter att ha genomfört en enkätstudie på 

540 förskolor. Lillvist och Granlund (2009) som har gjort en enkätstudie om hur många barn 

som är i behov av särskilt stöd på 571 förskolor i Sverige, påpekar även de att det inte finns 

någon klar mall för vilka barn som är i behov av särskilt stöd i Sverige. Däremot definieras 

behovet traditionellt när barn utför låga resultat på utvecklingstester, har en diagnos, sjukdom 

eller något annan funktionshinder. Används denna definition så omfattas mellan 2-5 % av alla 

barn i Sverige som i behov av särskilt stöd. Nackdelar med dessa indelningar är att det är svårt 

att veta vad barnet verkligen har för problem. Detta kan variera utifrån bedömningar i barnens 

vardag i relation till deras ålder. Utifrån vardagssammanhang kan gruppen barn i behov av 

särskilt stöd öka utifrån kontexten och hur det fungerar för de i vanliga vardagssituationer. 

Om hänsyn tas till alla faktorer skulle cirka 15-20 % av alla barn kunna anses vara i behov av 

särskilt stöd, varav den största andelen av problemen är relaterade till språk och 

kommunikation. 

Sandberg och Norling (2009) skriver att det inom förskolan finns barn inom gråzonen när det 

kommer till barn i behov av särskilt stöd. På förskolan går barn som är formellt berättigade till 

särskilt stöd på grund av att de har någon funktionsnedsättning, exempelvis en diagnos av 

något slag, som kan innefatta Downs syndrom eller medicinska omständigheter så som astma 

eller psykosociala problem som är identifierade. Barn som däremot uppfattas som 

utvecklingsförsenade men inte formellt identifierats som i behov av särskilt stöd, är barn som 
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utgör den så kallade gråzonen. Dessa barn definieras ofta utifrån pedagogens svårigheter med 

dem i lärandesituationer. Lillvist och Granlunds (2009) resultat visade att barn oavsett om de 

var diagnostiserade eller inte i stor utsträckning uppvisade samma typ av funktionella problem 

i verksamheten. De funktionella problemen blev uppenbara när barnet kom in i förskolans 

miljö som ställde höga krav på barnets förmåga att interagera med barn och vuxna. 

Majoriteten av barn i behov av särskilt stöd i förskolan är enligt denna studie odiagnostiserade 

barn som har funktionella svårigheter.   

2.2.1 Identifiering av barn i behov av särskilt stöd 
Sandberg et al (2010) menar att när det gäller små barn med funktionshinder som är i behov 

av särskilda insatser ska dessa insatser först och främst ges i förskolan. Enligt lag så har 

förskolan ett ansvar för de barn som är i behov av särskilt stöd och att verksamheten anpassas 

till dessa barn. Ibland kan personliga assistenter förekomma, men utbildade pedagoger ses 

som det bästa stödet. Barns behov ska kunna uppfyllas i den ordinarie verksamheten och inte 

genom särskild behandling. Går inte det kan särskilda resurser tillhandahållas men det ska ske 

inom förskolans organisation. Identifieringen av dessa barn bygger på pedagoger och 

föräldrars rapporter om barnets svårigheter i förskolans verksamhet. 

Hellströms (1993) definition av barn i behov av särskilt stöd är de barn som pedagogerna 

upplever som bekymmersamma, som inte håller sig inom ramen för det dagliga pedagogiska 

arbetet, barn som pedagogen upplever som annorlunda. Utöver dessa barn inkluderar 

författaren även de barn som definitivt behöver särskilt stöd, de barn som har ett 

funktionshinder. Med funktionshindrade barn menar hon hörselskadade eller döva, 

synskadade eller blinda, utvecklingsstörda, autistiska, rörelsehindrade samt barn med olika 

typer av medicinska funktionshinder så som astma, allergi, blödarsjuka, diabetes och epilepsi. 

Utöver ovanstående svårigheter nämner Hellström (1993) även lättare utvecklingsavvikelser 

och funktionsstörningar som kan innefatta koncentrationssvårigheter, svårigheter att ta till sig 

begrepp och regler, barn som är motoriskt eller perceptuellt försenade/avvikande eller som har 

språk- och talsvårigheter. Författaren tar även upp känslomässiga svårigheter och 

relationsproblem. Där placerar hon de barn som visar tecken på psykisk ohälsa, som ofta 

upplevs utåtagerande, impulsdrivna eller har svårigheter med den inre kontrollen, men även 

barn som har svårt att känna tillit till andra, som har dåligt självförtroende och som stör och 

saboterar likväl som barn som är tillbakadragna, ängsliga och hariga. Vidare benämner 

Hellström (1993) även invandrarbarn och flyktingbarn som en grupp som kan vara i behov av 

särskilt stöd.  
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Utifrån projektet EYSEN (The Early Years Transition and Special Educational Need) som 

Taggart et al (2006) deltagit i, har de skrivit en artikel om studien som gjordes i London. 

Studien syftade till att identifiera barn som betraktades vara i riszonen för att utveckla 

särskilda utvecklingsbehov i relation till deras kognitiva och beteendemässiga utveckling. 

Samt för att kunna identifiera faktorer som kan skydda barn från att utveckla särskilda 

undervisningsbehov. Taggart et al (2006) skriver i sin artikel att tidig identifiering av barns 

särskilda behov har diskuterats i över 20 år och argumenten fokuserar på att tidig identifiering 

leder till ett tidigare ingripande. 

Lillvist och Granlunds (2009) har i sin studie kategoriserat barn i behov av särskilt stöd enligt 

följande, de barn som med stöd av samhället formellt har en diagnos, barn som utifrån 

traditionella kategorier identifierats som barn i behov av särskilt stöd och barn som upplevs ha 

behov av särskilt stöd utifrån förskolepersonalens synsätt. Författarnas informanter uppgav att 

problemfaktorer i förskolan var tal och språk, interaktion med kamrater och vuxna, 

hyperaktivitet, hörsel-, syn- eller medicinska problem. Svårigheterna kan vara kortvariga och 

tillfälliga, vilket innebär att alla barn kan vara i behov av särskilt stöd vissa perioder under 

förskoletiden. Enligt Sandberg et al (2010) är de olika typerna av svårigheter som barn kan ha 

sociala, emotionella, intellektuella, medicinska, psykologiska och/eller fysiska svårigheter. 

Deras resultat visade att en majoritet av förskolans personal relaterade särskilda behov till 

barn som på något sätt avvek från de dagliga situationerna i förskolan. 

G Litty och Amos Hatch (2006) har skrivit en vetenskaplig artikel som identifierar 

otillräckliga lösningar och föreslår strategier för arbetet med barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan i USA. I artikeln står det att Förenta staternas avdelning för utbildning 2006 

rapporterade att över 13 % av barn och ungdomar mellan 3-21 år uppfyllde kraven för särskilt 

stöd i utbildningen. De förklarar att även om vissa funktionshinder är svåra att identifiera i 

den tidiga barndomen så gör de en rimlighetsbedömning av att det skulle vara lika många barn 

i förskolan som skulle kvalificera för särskilda undervisningstjänster. Författarna menar att 

utredningar på barn i USA ofta dröjer genom uttrycken att vi väntar och ser ett år till, låter 

barnen få en chans att växa, lära och mogna. Författarna ställer sig frågan: Varför vänta? Då 

de menar att flera tusen barn i förskolan i USA så småningom ändå kommer att bedömmas 

och identifieras med ett funktionshinder. Deras poäng är att barnen är redo, redan från ung 

ålder, för särskilda insatser. De upplever att insatserna förhalas, försenas och ignoreras och 

menar att jämnvikt i verksamheten, observationer av barnen och små förändringar i den 
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dagliga verksamheten är nödvändiga i förskolor som inkluderar barn med särskilda behov, 

identifierade eller oidentifierade.  

2. 3 Normalitet och avvikelse  
Lutz (2009) skriver att det pågår en debatt om begreppen normalitet och avvikelse samt om 

gränsen mellan dessa begrepp. Kritik mot detta är att människor kategoriseras, klassificeras 

och diagnostiseras utifrån bedömda avvikelser. Lutz (2009) menar att oavsett hur en avvikelse 

definieras så finns det svårigheter med att identifiera en förenad referensram för vad som är 

normalt respektive avvikande. De diskurser som diskuteras uttrycks ofta utifrån de 

definitioner av normalitet och avvikande som får genomslag i vårt samhälle. Lutz (2006) har 

genom insamling av olika dokument, samtalsobservation, arkivsökning och intervjuer gjort en 

fallstudie om konstruktionen av det avvikande barnet. Där har han skrivit att teorier rörande 

barns utveckling har en utvecklingspsykologisk inriktning och barnen bedöms utifrån 

kognitiva, sociala, språkliga, emotionella och motoriska färdigheter. Lutz menar dock att 

relationen mellan förskolans praktik och utvecklingspsykologiska teorier inte är helt enkel 

eftersom tidiga utvecklingspsykologiska teorier präglas av en linjär och studiebunden 

utveckling. Med det avser han att de tidiga utvecklingspsykologiska teorierna reducerar 

fenomenets komplexitet eftersom gränserna mellan det normala och avvikande bland barnen 

betingar det kontextuella och historiska. Med detta anser han att definitionen av avvikelser 

fungerar som en kraft för att reproducera den befintliga pedagogiken och på så sätt motverka 

en mer inkluderande verksamhet samtidigt som avvikelsebedömning fungerar som ett viktigt 

argument för skapandet av ökad kompetens, tid och utrymme för det pedagogiska arbetet med 

det enskilda barnets svårigheter. Lutz (2006) påtalar också att definitionen av särskilda behov 

leder till att barnets beteende går från att bedömmas utifrån en utvecklingsbedömning till en 

avvikelsebedömning. Trots att det är en självklarhet att alla barn ska få stöd och stimulans i 

förskolan så leder definitionen av särskilt stöd till att beteendet hos barnet bedöms som 

avvikande utifrån normer om vad som anses normalt i förhållande till den befintliga 

verksamheten. Den stora svårigheten är att det idag inte finns någon gemensam referensram 

identifierad för vad som är normalt respektive avvikande. 

Markström (2005) menar i sin fältstudie om förskolan som normaliseringspraktik att vad som 

är normalt respektive avvikande aktualiseras i institutionella verksamheter, utifrån 

bedömningar och grupperingar liksom utifrån olika indelningskategorier så som exempelvis 

kön, ålder eller förmåga. Fältstudien har genomförts i två kommunala förskolor genom 

observationer, ljudinspelade utvecklingssamtal, intervjuer och samtal med barn, föräldrar och 
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personal. Hon menar att ett vanligt sätt att avgöra vad som är normalt är att utgå ifrån vad som 

ses som statistiskt normalt utifrån det genomsnittliga av hur något är eller brukar vara. Hon 

menar också att normalitet ska kopplas till normgivandet om vad som är önskvärt och 

normaliseringen blir då en strävan efter att uppnå det som anses idealiskt genom en 

individförändring. Markström (2005) beskriver i sin studie att tankarna om barn och barndom 

skiljer sig åt utifrån olika människor, kulturer och tidseror. Vad som karaktäriserar barn, 

fostran och normal utveckling är ett känsloladdat ämne som grundar sig i kulturella 

föreställningar. Detta förhållningssätt är betydelsefullt för synen på vad som är normalt och 

bra för barn. Med syn på barnet menar Markström (2005) den syn samhället har på barn som 

kompetenta, naturliga, oskyldiga eller ansvariga. 

2.3.1 Samhället 
Markström (2005) menar att förskolan kan betraktas som en verksamhet som bidrar till att 

skapa goda medborgare. Detta grundar hon på att ett sätt att betrakta förskolan och försöka 

förstå den är att förskolan är en anpassande institution som medverkar till att fostra och 

anpassa barnen in i samhällets dominerande värdesystem. Hon menar även att förskolan kan 

ses som en kvalificerad institution som ger alla barn samma förutsättningar att möta det 

framtida utbildningssystemet och det allmänna samhällets krav och förväntningar. De barn 

som är i behov av det kan inom förskolan få tillgång till förebyggande, kompletterande och 

kompenserade insatser med syftet att möjliggöra att de kvalificeras till att möta samhället i 

framtiden precis som andra barn. 

2.3.2 Pedagogens bedömning 
Palla (2011) menar i sin avhandling, där hon genom samtalsanalyser har undersökt 

specialpedagogiken i förskolan, att barnet framställs som speciellt när det i sitt beteende 

skiljer sig från det vanligt förekommande beteendet som finns hos förskolebarn. Det speciella 

uppstår i relation till förskolans krav, förväntningar, förhoppningar och föreställningar. 

Hennes analyser av utsagorna i undersökningen konstruerar bilder av det speciella där 

förskolan är den samhälleliga institution som besitter makten att definiera vem som kan 

komma att betraktas som speciell. Författaren menar vidare att det genom strävan efter att 

manöverera förskolans uppdrag, för personalen blir väsentligt att ringa in och upptäcka sådana 

beteenden som skiljer sig från det som anses normalt för att tidigt kunna arbeta med att ge 

stöd till dessa barn. Samtidigt ska pedagogerna arbeta med att bringa samstämmighet i 

gruppen med grundläggande kompetenser och gemensamma värderingar med utgångspunkt i 

varje barns behov. Palla (2011) anser att hennes analys visar på att ålder är den kategori som 
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barns kunskaper och beteenden ofta sätts i relation till, mäts eller regleras. Hon menar att 

åldern blir en konstruktion och en kategori som blivit framträdande och med åldern som 

utgångspunkt antas specifika förmågor och kunskaper. Grunden blir att åldern sätts som grund 

för när ett barn ska kunna bemästra vissa praktiker, och att ett barn kan skilja sig från gruppen 

både genom att ligga efter en förväntad utveckling som att ligga före den förväntade 

utvecklingen i förhållande till sin ålder och övriga barn. Hon menar att även fostransaspekter 

bedöms i relation till åldern utifrån att barnens beteenden uppmärkssammas som för mycket 

eller för litet utifrån normen om vad som är lagom.  

Lutz (2009) har i sin studie, genom analys av 79 ansökningar gällande 27 barn analyserat hur 

pedagoger går tillväga för att söka resurser till barngruppen i förskoleverksamheten. Han 

utgick ifrån pedagogernas bedömningar av barns beteende eller egenskaper. Han tar i studien 

upp tre problemområden som innefattar problem med språk och kommunikation, 

koncentrationssvårigheter och utåtagerande. 

Pedagogerna i Lutz (2009) studie uttryckte att de ansåg att det var viktigt att utveckla 

samarbetet mellan verksamheten och andra institutioner, exempelvis barnavårdscentralen och 

barnhabiliteringen. Flera av pedagogerna ansåg att den kommunikationen var bristfällig och 

menade att ett tätare samarbete skulle utveckla arbetet med att ge optimala förutsättningar till 

de barn som har diagnostiserats eller genomgått utredningar. Taggart et al (2006) menar att 

utmaningen är att styra resurserna både till de mest behövande barnen och till de barn som 

kommer ha mest nytta av det, där det kommer leda till en positiv skillnad. 

2. 4 Integrering och inkludering 
Enligt Rabé och Hill (1990) uppkom hela idén om integrering som en konsekvens av debatten 

om normalisering av funktionshindrade människors förhållanden. Om funktionshindrade 

människor skulle leva ett liv liknande andra ”normala” människors, så var det onaturligt att 

göra det i en segregerad tillvaro. Nilholm (2007) belyser att framväxten av begreppet 

integrering skedde under 1950-1960 talen och att begreppet syftade till integrering av elever i 

en miljö som inte anpassats efter deras behov. Idén om integrering var att fler elever skulle 

placeras i den vanliga undervisningen men det lades ingen större vikt på hur deras situation 

såg ut där. Integrerings-begreppet ledde enligt Nilholm (2007) till missnöje och följaktligen 

formades i början av 1990-talet begreppet inkludering. Inkluderings-begreppet innebar en 

utveckling i relation till elever i behov av särskilt stöd och istället för att peka ut elever skulle 

det syfta till elevers naturliga olikheter. Detta genom att skolan utformas utifrån de olikheter 
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som förekommer bland barn istället för integrerings-begreppet som innebär att de barn, som 

är i behov av särskilt stöd, på något sätt integreras i strukturer som inte är anpassade för dem. 

Med inkludering skulle alltså skolmiljöerna anpassas efter elevernas olikheter istället för att 

vara en normaliseringspraktik (Nilholm, 2007). Inkludering fick sitt internationella 

genombrott genom Salamanca-deklarationen. I Salamanca-deklarationen ses begreppet 

inkludering som ett synsätt som innebär att skolan ska ta hänsyn till och möta alla barn och 

elevers skiftande behov genom att dessa barn får samma möjligheter till lärande, kultur och 

kommunikation som de andra barnen och eleverna i samhället. För alla som arbetar med en 

integrerad undervisning är Salamanca-deklarationen en handlingsplan där riktlinjer i för 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd bör bedrivas. Det hävdas att Salamanca-

deklarationen är det mest betydelsefulla internationella dokument som någonsin funnits 

gällande specialundervisning. Deklarationen är en viktig referens gällande principer, policy 

och behov och ett ramverk för hur principer och praktik ska föras framåt. Salamanca-

deklarationen slår fast att det effektivaste sättet att skapa ett integrerat samhälle, bekämpa 

diskriminerade attityder och åstadkomma en skola för alla är vanliga skolor med 

integrationsinriktning. Deklarationen fastslår även att integration stödjer och välkomnar 

mångfald (Svenska Unescorådet, 2006). Nilholm (2007) skriver att det framförallt är forskare 

som har intresserats sig för begreppet inkludering. Begreppet har dock assimilerats till 

diskursen om en skola för alla, då inkludering betecknas som allas rätt till närvaro och 

delaktighet i klassrummet.  

Daun (1987) betonar att många forskare talar om olika integrationsfilosofier och han 

beskriver begreppen fysisk integration som innebär att barnet anses integrerat i och med att 

det vistas tillsammans med andra barn i förskolan. Funktionell integration som infaller om 

och när barnet kan delta i den funktionella verksamheten på samma sätt som andra barn. 

Social integration som sker när barnet befinner sig i fortlöpande samspel med andra barn och 

vuxna i verksamheten. Och samhällsintegration som innebär att barnet blir en 

samhällsmedlem på samma villkor som andra med samma rättigheter och skyldigheter. Daun 

(1987) tar även upp fyra faktorer som påverkar integrationen och dessa är den vuxnes roll som 

har en positiv attityd till integration, barnets roll att barnet får möjlighet till samspel och får 

ett positivt utbyte av samspelet samt familjens roll och vikten av yttre stöd till familjen, 

förskolan ensam räcker inte som stöd till ett fungerande socialt nätverk. 

Hunt, Soto, Maier, Liboiron och Bae (2004) har gjort en studie på 3 förskolor i San Francisco 

Bay area. Två av förskolorna har integrerat barn med funktionshinder i 12 år och den tredje i 
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18 år. Studien bygger på ett barn, med funktionsnedsättning, från respektive förskola. 

Informanterna bestod av barnen, deras föräldrar samt pedagoger, specialpedagoger och andra 

vuxna kring barnen. Denna studie förlängdes sedan och omfattade en andra studie rörande alla 

barn med funktionsnedsättning på en av ovanstående förskolor. Hunt et al (2004) menar att 

även om det inte fastställts en accepterad definition av integration för små barn så anser de 

ändå att det finns en konsensus för några gemensamma faktorer för inkluderande program. 

Den första faktorn är när barn med funktionsnedsättningar är medlemmar av samma 

barngrupp som de typiskt utvecklade barnen. Det andra är när nödvändiga resurser är insatta 

för att stödja dessa barn i gruppen och det sista är när det regelbundet utvärderas hur 

utvecklingen i gruppen går och om de uppfyller tidigare satta mål. De menar att tidigare 

forskning och litteratur visar på positiva vinster med inkludering för barnen i behov av särskilt 

stöd. Barnets vinster finns inom språkutvecklingen, det kognitiva, det motoriska och det 

sociala. Dessa barn ligger ofta i riskzonen till social isolering och grundstenen för att uppnå 

denna utveckling är chansen till social interaktion och möjligheten att kommunicera.  

En av informanterna i Hunts et al (2004) studie sa att de speciella insatser som görs gynnar 

inte bara ett barn. Det informanten menade var att när man gör något för barnet i behov av 

särskilt stöd gör du det samtidigt för hela barngruppen. Arbetet med det speciella barnet 

gynnar hela gruppen när det barnet gör framsteg då det underlättar den sociala interaktionen.  

Utifrån de två studierna drar de slutsatsen att för att implementera inkludering krävs ett bra 

samarbete mellan representanter i ett pedagogiskt team som delar samma vision om den fulla 

sociala och pedagogiska delaktigheten för barn med behov av särskilt stöd. För att samverkan 

ska bli bra krävs kontinuerliga möten för att dela kunskap, identifiera gemensamma mål, 

planera stödet, sätta upp mål samt fastställa vem som har ansvar för vad, men för detta krävs 

personalens motivation och det bör ske tillsammans med föräldrarna.  

2. 5 Pedagogens behov 
Det talas ofta om barnen som är i behov av särskilt stöd. Men när ett barn med särskilda 

behov för sin utveckling placeras inom barnomsorgen blir resultatet ofta att personalen blir i 

behov av särskilt stöd. Rabe och Hill (1990) menar att personalen då möter reaktioner och 

beteenden som de har svårt att tyda och inte vet hur de ska hantera eller bemöta, det blir oro i 

barngruppen och verksamhetsplaneringen fallerar. För att pedagoger ska utvecklas i sin 

yrkesroll är det viktigt att de vågar medge att de är i behov av stöd för att uppfylla de 

förväntningar som kommer i samband med ett barn i behov av särskilt stöd. I förskolan finns 



 

12 
 

det olika former av stödfunktioner både interna och externa. Det interna finns inom 

organisationen och ges bland annat genom personalförstärkning, minskad barngrupp, 

handledning och konsultation, talpedagog eller hemspråksträning. Det externa stödet kommer 

utifrån i form av experter från landstinget så som förskolekonsulenter som ger pedagogisk 

rådgivning, sjukgymnaster, talpedagoger, syn- och hörselkonsulenter, läkare, psykologer och 

kuratorer, personal från barnavårdscentralen med mera. 

 

3 Metod 
3. 1 Bakgrund  
Arbetet med denna studie påbörjades med funderingar på vad jag ville fördjupa mig i, 

gällande en verksamhet där jag som blivande förskollärare ska spendera min framtid. En 

förskola för alla är en rådande diskurs både inom lärarutbildningen, i verksamheten och i 

media. Valet av min inriktning föll på visionen om ”En förskola för alla” samt arbetet med 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd, både tillfälligt eller varaktigt. Tidigt bestämde jag 

mig för att använda intervju som metod och valde verksamma pedagoger inom verksamheten 

som informanter. Denna uppsats disposition är till stor del uppbyggd utifrån Kihlströms 

(2007c) grundregler för examensarbeten för att läsaren skulle kunna följa tillvägagångssättet 

och förstå resultatet. Vid referenshantering utgick jag utifrån Stukát (2005).  

3. 2 Kvalitativ metod och teoretiskt perspektiv 
Efter läsning av metodlitteratur kom jag fram till att jag skulle göra en empirisk studie genom 

en kvalitativ metod med intervjuer som redskap. Enligt Kihlström (2007a) bygger en empirisk 

undersökning på att undersökningen grundas på erfarenhet ur verkligheten och dess 

förhållanden. Hon menar att det i en empirisk undersökning är viktigt att informanterna är 

personer med erfarenhet från de områden som studien behandlar. Jag valde att genomföra 

kvalitativ forskning framför kvantitativ i denna studie. Enligt Bryman (2002) uppvisar 

kvalitativ forskning en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik. Tyngden i 

kvalitativ forskning är att få en förståelse av den sociala verkligheten och hur deltagarna i 

studien tolkar den. Fejes och Thornberg (2009) beskriver kvalitativ forskning som att 

verkligheten beskrivs genom ord till skillnad från kvantitativ forskning som ofta presenterar 

siffror. I kvalitativ forskning består resultatet utav språkliga utsagor från informanterna. 



 

13 
 

Författarna beskriver kvalitativ forskning som ett paraplybegrepp som innehåller flera olika 

metodansatser och forskningstraditioner. 

Jag valde att använda mig av en fenomenografisk ansats som är ett kvalitativt angreppssätt 

som syftar till att fokusera på hur ett fenomen i omvärlden uppfattas av människor, 

uppfattningen av omvärlden är olika för olika människor. Fenomenografin inom kvalitativ 

analys syftar till att beskriva människors upplevelser av olika fenomen (Stukát, 2005; 

Kihlström, 2007b; Larsson, 1986). Stukát (2005) menar att det handlar om att identifiera och 

beskriva uppfattningar och variationer av uppfattningar. Larsson (1986) påtalar att det i en 

kvalitativ metod handlar om hur något gestaltas och hur man gör en så god beskrivning som 

möjligt av sammanhanget. Det finns enligt Larsson (1986) och Kihlström (2007b) två 

perspektiv i en kvalitativ metod, första ordningens perspektiv och andra ordningens 

perspektiv. Första ordningens perspektiv handlar om fenomen som kan observeras utifrån, 

medan andra ordningens perspektiv handlar om hur något upplevs, alltså inte vad som är sant 

eller falskt utan hur det upplevs. Skillnaden mellan dessa perspektiv är att något kan vara sant 

ur andra ordningens perspektiv medan det ur första ordningens perspektiv är falskt eftersom 

det handlar om hur något uppfattas istället för hur det är. En kvalitativ metod kan alltså vara 

inriktad både på första och andra ordningens perspektiv, medan fenomenografins domän är 

andra ordningens perspektiv, vilket är ett särdrag för fenomenografisk ansats.  

Det fenomenografiska forskningsobjektet karakteriseras enligt Larsson (1986) av viljan att 

beskriva hur fenomen uppfattas av människor i omvärlden, forskaren söker samband, 

förklaringar och frekvenser. Huvudtermen i detta är att i studien beskriva hur fenomenen 

framstår för informanterna. Den fenomenografiska ansatsen förekommer ofta inom den 

pedagogiska forskningen. Genom min ansats har jag ägnat mig åt gestaltning av hur olika 

eller lika, olika fenomen framstår hos olika människor, genom analys av informanternas syn 

på deras verklighet. Jag har strävat efter att tydliggöra de likheter och skillnader som framkom 

ur analysen av de genomförda intervjuerna genom kategorisering och på så sätt senare fört en 

diskussion om olika sätt att tolka fenomenen.  

Hur jag själv uppfattat dessa fenomen bidrog till skapandet av min intervjuguide (se bilaga 1). 

Det var mina egna uppfattningar som låg till grund vid författandet av de frågor som sedan 

ställdes till informanterna. Detta i sin tur har genererat min empiri. I intervjuguiden har jag 

även författat ett antal dilemman, utifrån mina tidigare upplevelser från verksamheten, som 

sedan ställdes till informanterna. Syftet med dilemma-frågorna var att informanterna skulle 
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beskriva hur de uppfattar att de arbetar med integrering av barn i behov av särskilt stöd i 

praktiken. I analysen har jag använt mig av något som Larsson (1986) kallar för empiriskt 

grundade beskrivningar om olika eller lika sätt att uppfatta omvärlden. Att en studie blir 

empirisk avgörs enligt författaren genom att beskrivningarna utgår ifrån ett försök att 

analysera och beskriva vad ett antal individer sagt under intervjun. Efter transkribering av 

intervjuerna menar Stukát (2005) att analysen sker stegvis genom att lära känna sitt material 

genom upprepad läsning och sortering där man söker efter likheter och skillnader som sedan 

leder till att ett mönster och kan användas för att kateorisera informanternas uppfattningar. 

3. 3 Strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod  
Jag har intervjuat åtta pedagoger till underlaget för min analys. Dovermark (2007) skriver att 

det inom etnografisk forskning är vanligt med två olika typer av samtal och intervjuer. Den 

första är den formella intervjun som är en förplanerad intervju och den andra är fältintervjun 

som sker spontant och fokuserar på nyligen upplevda händelser. Jag valde att använda mig av 

den formella intervjumetoden då jag var ute efter erfarenheter och visioner hos pedagogerna. 

Jag valde även att använda mig av något som Bryman (2002) kallar för strukturerade 

intervjuer. Jag valde strukturerade intervjuer som redskap i min studie eftersom jag är ute 

efter pedagogernas syn och uppfattning av faktorer rörande ”En förskola för alla”. 

Strukturerade intervjuer innebär att intervjuaren ställer intervjufrågor till informanten utifrån 

ett i förväg bestämt frågeschema (se bilaga 1). Målet med strukturerade intervjuer är att alla 

intervjuer med informanterna ska vara enhetliga. Fördelen med detta är att alla respondenter 

möter samma frågor så intervjuaren senare kan sammanställa svaren på ett jämförbart sätt 

(Bryman, 2002). 

Alla intervjuer spelades in på en diktafon för att sedan transkriberas. Kihlström (2007a) menar 

att det är en fördel att vid intervjuerna använda sig av en bandspelare för att vara säker på att 

få med allt som sägs under tillfället. Med hjälp av det inspelade materialet kan intervjuaren 

dessutom sedan höra hur hon ställde frågor, om hon betonade några ord eller på något annat 

sätt riskerat att påverka respondentens svar. Med detta redskap kunde jag utvärdera mina 

intervjuer och tillförlitligheten i det insamlade materialet genom att lyssna efter hur jag ställde 

frågorna och om det på något sätt kunde påverka mina informanters svar. Bryman (2002) 

betonar att det är viktigt att som intervjuare vara väl förtrogen med intervjuschemat och dess 

frågor, det är bra att kunna frågorna och deras följd utantill. Innan jag började intervjua läste 

jag igenom frågorna flera gånger och genomförde en pilotintervju. Kihlström (2007a) menar 
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även att det är viktigt att intervjun sker på en lugn och avskild plats där risken för störande 

moment är minimal. Pedagogerna i denna studie valde själva vart intervjuerna genomfördes. 

3.3.1 Pilotintervju 
Bryman (2002) menar att pilotstudier kan bidra till att intervjuaren skaffar sig vana och 

trygghet vid användandet av intervju som redskap. En pilotintervju utgår ifrån det 

frågeschema som sedan ska användas i den egentliga undersökningen. Bryman (2002) betonar 

även att intervjuaren genom pilotstudier kan tydliggöra frågor som gör informanterna 

generade eller på annat sätt uppfattas negativt eller svåra att förstå. Han menar vidare att 

pilotintervjun kan bidra till avgörandet om hur frågornas ordningsföljd ska vara. Trost (2010) 

anser att pilotintervjuer kan användas i studien om de inte är dåligt utförda eller meningslösa. 

Eftersom jag kände mig osäker på intervjutidens längd och ordningsföljden av frågorna valde 

jag att göra en pilotintervju på en bekant. Trost (2010) menar att pilotintervjuer som är 

genomförda med bekanta inte bör vara med i studien. Jag valde att inte ta med pilotintervjun i 

denna studie dels för att den utfördes på en bekant och dels för att flera frågor omarbetades 

efter pilotintervjun.   

3.3.2 Urval 
Kihlström (2007a) menar att det vid urvalet av undersökningsgrupp är viktigt att 

informanterna har erfarenhet av det ämne/område som ska undersökas, vilket förhoppningsvis 

leder till att svaren intervjuaren får inte bara är en synpunkt eller åsikt utan att de grundar sig 

på informanternas erfarenhet. Mitt urval bestod av olika pedagoger i den kommunala 

förskolan. Pedagogerna har olika kön, utbildning och arbetserfarenhet från verksamheten. De 

är även verksamma i olika stadsdelar i en mellanstor svensk stad. Jag valde en förskola i ett 

starkt socioekonomiskt villaområde och två mångkulturella förskolor mitt i city. Jag gjorde 

detta urval för att kunna jämföra likheter och skillnader i deras visioner, samt arbetssätt och 

erfarenhet. Min uppfattning är att pedagoger skiljer sig åt i sina tankesätt beroende på vilken 

erfarenhet de bär på och jag tror att den praktiska erfarenheten kan bero på var pedagogen har 

jobbat.  

I min studie ingick åtta pedagoger som informanter, en man och sju kvinnor med olika 

arbetserfarenhet från yrket samt olika utbildningar. Deras namn är fingerade och de jag har 

intervjuat är Johan som har en lärarexamen med inriktning på förskolan och har jobbat i 

verksamheten i sex år. Johanna som är utbildad förskollärare och har varit verksam i 14 år. 

Monica som har en tvåårig barnskötarutbildning och har arbetat som barnskötare i 33 år. Petra 

som har en tvåårig barnskötarutbildning och har arbetat 20 år i verksamheten. Caroline som 



 

16 
 

har en barnskötarutbildning med en påbyggnadsutbildning till förskollärare och har varit 

verksam i 27 år. Sanna som har både lärar- och förskollärarexamen och har arbetat i 

verksamheten i fem och ett halvt år. Cilla som har en tvåårig barnskötarutbildning och har 

arbetat i yrket i sammanlagt 24 år och Matilda som har en treårig gymnasial 

barnskötarutbildning och har arbetat som barnskötare i tio år.  Jag kommer i denna studie att 

benämna de som informanter eller pedagoger. 

3. 4 Etiska överväganden 
I samband med mitt förarbete tog jag ställning till de fyra forskningsetiska kraven, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som 

återfinns i Bryman (2002). Björkdahl Ordell (2007) menar att det är viktigt att varje forskare 

tar hänsyn till de forskningsetiska kraven vid arbetet med sin studie, vilket även gäller 

studenter vid universitet och högskolor. Dessa krav är till för att skydda individen. Utifrån de 

fyra kraven tog jag ställning till hur jag ville beröra de i min studie. Jag valde att skriva ett 

missiv till mina informanter där jag informerade de om mitt syfte och tillvägagångssätt. Jag 

förklarade att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta. 

Informanterna fick detta brev först efter att de gett sitt samtycke till att delta i studien. 

Eftersom det är pedagoger som är studiens informanter nöjde jag mig med ett muntligt 

samtycke. I missivet (se bilaga 2) stod det även att alla personer, enheter och orter skulle 

komma att avidentifieras och fingeras samt vad det insamlade materialet skulle användas till 

och vilken tillgänglighet uppsatsen skulle ha efter färdigställandet. 

 

4 Analys 
När jag analyserade mitt material från intervjuerna skrev jag ut transkriptionerna och 

katalogiserade svaren utifrån mina frågeställningar. Därefter kategoriserade jag svaren och 

klassificerade dem genom att utgå ifrån likheter och skillnader i informanternas beskrivningar 

eftersom det enligt Stukát (2005), Larsson (1986) och Kihlström (2007b) är i informanternas 

beskrivningar materialet för en fenomenografisk ansats ligger. Utifrån Stukát (2005) sökte jag 

sedan efter mönster i informanternas svar och analyserade deras beskrivningar av upplevelser 

och erfarenheter. Analysen byggdes sedan upp med mina frågeställningar som grund och 

relaterades till den tidigare forskning inom området som jag presenterat. 
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4. 1 Inledning 
En av mina inledande frågor i intervjustudien var om pedagogerna var bekanta med begreppet 

en förskola för alla, vilket alla svarade att de var. Här nedan kommer jag utifrån 

informanternas beskrivningar, visioner, uppfattningar och tankar analysera och tolka deras 

svar utifrån studiens frågeställningar. Informanterna har även fått olika dilemman utifrån 

verksamheten presenterade där de fått svara på hur det skulle vilja arbeta med barn med olika 

svårigheter och funktionsnedsättningar. 

4. 2 Definitionen av barn i behov av särskilt stöd 
Enligt Sandberg et al (2010) är begreppet barn i behov av särskilt stöd ett begrepp som 

används på politisk nivå i Sverige och har så gjort i många år. Definitionen är dock något 

oklar då det finns en brist på kunskap om hur begreppet operationaliseras och vilka barn som 

är berättigade detta stöd. Det finns helt enkelt inga fastställda kriterier som pedagogen kan 

stödja sig mot i fastställandet om ett barn är i behov av särskilt stöd. Svårigheterna uppstår 

enligt Lillvist och Granlund (2009) då barnet i fråga inte har någon ställd diagnos. 

Genom mina intervjuer har jag fått ganska liktydiga svar på frågan hur de definierar barn i 

behov av särskilt stöd, varaktigt eller tillfälligt. Alla pedagoger i min studie är rörande 

överens om att definitionen av barn i behov av stöd kan innefatta vilket barn som helst. 

Exempelvis tar de upp ”bokstavsbarn” (ADHD, ADD och DAMP), ”downisar” (barn med 

Downs syndrom), ”språkbarn från andra länder”, barn med sociala behov, andra 

utvecklingsstörningar och ”specialbarn” (barn med olika allergier, diabetes eller liknande). Så 

här svarar Caroline: 

Det skulle kunna va precis vad som helst, det kan ju vara ett fysiskt handikapp, men det kan ju också va 

barn som under perioder kanske inte mår så bra av olika anledningar. Det behöver ju inte betyda att det är, 

är för all framtid, det kan ju va där o då just bara kanske bara några veckor eller det kan va längre. Under 

en period när man känner att det här barnet behöver lite mer av nånting helt enkelt. Det kan ju va precis 

va som helst. Men det behöver ju inte va så stort att man kanske gör en handlingsplan heller utan man vet 

att här måste vi sätta in lite extra och lite mer just nu. 

Tolkningen i min analys om just definitionsfrågan blir att ett barn i behov av särskilt stöd 

skulle kunna vara vilket barn som helst som går på förskolan. Informanterna beskriver barn 

som utöver diagnoser, funktionshinder och fysiska funktionsnedsättningar har behov av stöd 

under en kortare eller längre tid, men samtidigt inte för all framtid. Det beskriver barn som 

har svårt med sociala kontakter, ”springa runt barn”, barn med motoriska svårigheter, 

språkproblem, barn som har det jobbigt hemma, ”bokstavsbarn” och ”specialbarn” för att 
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nämna några. Under mina intervjuer träffade jag Johan som svarar att han inte har någon 

speciell definition av vilka barn som kan vara i behov av särskilt stöd. 

Du det har jag nog ingen speciell definition av, det tycker jag är lättare att bedöma när det väl är dags, när 

det kommer in ett barn i gruppen som jag känner behöver lite extra tid och extra hjälp då kan jag mer 

uttala mig om jag tycker att barnet är i behov av stöd eller inte, men jag har nog ingen definition på det så, 

det har jag inte. (Johan) 

Johan menar att det inte går att fastställa förens man som pedagog upplever att något skiljer 

sig från hur det brukar vara och att ett barn upplevs behöva lite mer av någonting för att klara 

vardagen på förskolan. Sandberg et al (2010) menade i sin studie att de olika typer av 

svårigheter som barn i förskolan kan ha är sociala, emotionella, intellektuella, medicinska, 

psykologiska och/eller fysiska svårigheter. Deras resultat indikerade att personal relaterade 

särskilda behov till barn som på något sätt avvek från de dagliga situationerna i förskolan, 

men de menar även att det inte finns några distinkta kriterier för förskolans personal att stödja 

sig på vid definierandet av om ett barn är i behov av särskilt stöd. Även Lillvist och Granlund 

(2009) påpekar avsaknade av en mall för vilka barn som kan vara i behov av särskilt stöd i 

förskolan i Sverige, men menar att behovet definieras traditionellt då barn utför låga resultat 

på utvecklingstester, har en diagnos, sjukdom eller något annat funktionshinder. Markström 

(2005) antyder att ett vanligt sätt att avgöra vad som är normalt är att utgå ifrån vad som ses 

som statistiskt normalt utifrån det genomsnittliga för hur någon brukar vara. Lutz (2009) har 

framfört kritik mot hur avvikelser definieras, han menar att det finns svårigheter med 

definitionen, eftersom det inte finns någon gemensam referensram för vad som är normalt 

respektive avvikande. Pedagogerna i min studie har sammantaget nämnt alla ovanstående 

svårigheter under intervjuerna, men ingen gav en klar definition av vilket barnet i behov av 

särskilt stöd är. Att barnet i behov av särskilt stöd skulle kunna vara vem som helst tolkar jag 

som att behovet ofta uppstår i nuet.  

4. 3 Visionen om en förskola för alla 
Med begreppet ”En förskola för alla” syftar jag till förskolan som arena för alla barn oavsett 

svårigheter som kan finnas hos barnen. Visionen om ”En förskola för alla” finns där ute på 

olika nivåer i vårt samhälle. Det pratas om det på politisk nivå vilket gör avtryck i både 

skollagen och våra läroplaner. Ute i verksamheten diskuteras det både bland pedagoger och 

föräldrar. I lärarutbildningen förekommer det ofta enligt min mening diskussioner om ”En 

förskola och skola för alla” både i diskussionsforum och i studentlitteraturen. Det är en 

rådande diskurs som jag som individ stöter på överallt exempelvis i skolan, på min sons 
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förskola, på min arbetsplats, i fikarummet, i media och föräldrar sinsemellan. Enligt min 

mening är vi alla delaktiga i arbetet för en förskola för alla. Här nedan följer visionen som 

finns hos informanterna i denna studie. 

Synsättet på en förskola för alla hos informanterna i denna studie är att förskolan ska vara en 

plats för alla barn. Att alla oavsett svårigheter, funktionsnedsättningar eller diagnoser ska ha 

tillgång till förskolan och att verksamheten möter barnet där det är. Det är inte barnet som ska 

anpassas till verksamheten utan verksamheten som ska anpassas individuellt till de barn som 

vistas där (Nilholm, 2007). Nedan följer en excerpt från Johanna och hennes vision av en 

förskola för alla. 

Visionen är ju att det ska va den bästa förskolan för varje enskilt barn, att just den enskilda ska få ut så 

mycket som möjligt av sin tid i förskolan. Att man gör det bästa möjliga för varje barn den tid det är på 

förskolan. Att man liksom ger förutsättningar så långt det går. (Johanna) 

Johannas beskrivning om vad en förskola för alla är leder till resonemanget om att det inte är 

barnet som ska anpassas till verksamheten utan det är verksamheten som ska anpassas till 

barnet som Nilholm (2007) poängterar. Hunt et al (2004) skriver att det finns en ömsesidig 

förståelse för några gemensamma faktorer för ett inkluderande program. Den första faktorn 

som innebär att barn med funktionsnedsättningar är del av samma verksamhet som de typiskt 

utvecklade barnen och den andra faktorn som innebär att nödvändiga resurser är insatta som 

stöd till dessa barn i verksamheten. Den tredje faktorn är när utvärdering om gruppens 

utveckling och uppfyllandet av tidigare satta mål sker kontinuerligt. Hunt et al (2004) menar 

att tidigare forskning och litteratur visar på positiva vinster med inkludering för barnen i 

behov av särskilt stöd. 

4.3.1 En förskola för alla – möjligheter och begränsningar 

Möjligheter 

Vilka möjligheter finns då för möjliggörandet av en förskola för alla? Hunt et al (2004) drar 

slutsatsen utifrån deras studie att för att implementera inkludering krävs ett bra samarbete. Ett 

pedagogiskt team som delar samma vision om den fulla sociala och pedagogiska 

delaktigheten för barn med behov av särskilt stöd. För en bra samverkan krävs kontinuerliga 

möten i det pedagogiska teamet för att identifiera och sätta upp gemensamma mål, planera hur 

stödet ska se ut, dela kunskap, och fördela ansvar och detta bör ske tillsammans med 

föräldrarna. Hos informanterna i min studie poängterades olika faktorer som viktiga 

möjligheter för förverkligandet av en kvalitetssäkrad förskola för alla. Informanterna ansåg att 
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möjligheterna för förverkligandet av ”En förskola för alla” finns och att just förskolan är en 

bra miljö och atmosfär för alla barn. Petra beskriver det såhär: 

Möjligheter ser jag, det är liksom obegränsade möjligheter för att ha barn med särskilda behov som vi har 

här, man vinner så mycket på det. Alla vinner så mycket. Man lär sig redan från att man är liten att alla, är 

inte lika, alla har inte samma förutsättningar. Och det känns jätteviktigt. (Petra)  

Det Petra säger under denna intervjusekvens är att ”alla vinner så mycket” och så tar hon upp 

det positiva hon ser med att barnen lär sig redan från ung ålder att alla är olika och inte har 

samma förutsättningar. Även Johanna påpekar under hennes intervju att det är nyttigt och 

viktigt för barn att se att alla inte är stöpta i samma form.  När Nilholm (2007) förklarar 

begreppet inkludering så påpekar han just detta om att det är viktigt att verksamheten 

anpassas till barnens olikheter och inte tvärtom.  

Petra och Johanna menar att det är viktigt med en gemenskap i verksamheten där ingen 

särskiljs på grund av olikheter och att alla möjligheter för verkställandet av en förskola för 

alla finns. Petra och Johanna värdesätter att arbetet med hela barngruppen gällande acceptans 

och förståelse är viktigt och framhäver olikheter som något positivt. När det handlar om 

möjligheter för en förskola för alla är Caroline inne på ett liknande spår som Petra. 

Asså jag tror ju att det finns alla möjligheter egentligen, det är en bra värld för det, alltså miljön i 

förskolan är bra för det /…/ just atmosfären i förskolan tror jag är väldigt bra, för alla. (Caroline) 

Caroline ser möjligheter med arbetet för en förskola för alla. Hon menar att atmosfären är bra 

för alla barn. Hon berättar även att miljön är lätt att anpassa genom att exempelvis sätta upp 

handtag, möblera om och andra enkla justeringar för att kunna anpassa miljön utefter barnens 

behov och på så sätt öka deras förutsättningar för en optimal vistelsetid. 

Johan och Cilla går i sina intervjuer även in på vikten av att få med föräldrarna i arbetet för en 

förskola för alla. Cilla menar att det är viktigt att jobba tillsammans med föräldrarna till barnet 

och Johan beskriver möjliggörandet av en förskola för alla enligt följande: 

Möjligheterna är ju just det att får man bara med barnen och föräldrarna på tåget, ja barngruppen, 

föräldrarna till det aktuella barnet och andra föräldrar så är barn väldigt toleranta och hjälpsamma, så om 

vi bara sköter det på ett bra sätt så är det enkelt tycker jag. (Johan) 

En av informanterna i Hunts et al (2004) studie menade att de speciella insatserna inte bara 

gynnade barnet med särskilt stöd utan hela barngruppen och att det leder till att den sociala 

interaktionen underlättas. En av mina informanter, Johan pratar om vikten att få med alla på 
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tåget både barn och föräldrar. Utifrån ovanstående excerpter upplever jag att delaktighet och 

gemenskap skulle kunna vara ledord i möjliggörandet av en förskola för alla. Daun (1987) 

menar att fyra faktorer som påverkar integrationen är den vuxnes roll, att ha en positiv attityd 

till integration. Barnets roll, att barnet får möjlighet till samspel och får ett positivt utbyte av 

samspelet. Familjens roll och vikten av yttre stöd till familjen, förskolan ensam räcker inte 

som stöd till ett fungerande socialt nätverk. 

Markström (2005) menar att förskolan kan ses som en kvalificerad institution som ger alla 

barn samma förutsättningar att möta det framtida utbildningssystemet och det allmänna 

samhällets krav och förväntningar. De barn som är i behov av det kan inom förskolan få 

tillgång till förebyggande, kompletterande och kompenserade insatser med syftet att 

möjliggöra att de kvalificeras för att möta samhället i framtiden precis som andra barn. Att 

alla barn ska få samma förutsättningar var något som Johanna beskrev under intervjun när vi 

berörde möjligheter för skapandet av en förskola för alla. 

Aa möjligheterna är väl att alla barn får lite samma förutsättningar, så ser man på möjligheterna är det ju 

bra att barn erbjuds att komma hit och ta del av det vi kan erbjuda, om man ser på det sociala samspelet 

med kompisar, hur man är en bra kompis, som kan va svårt att tillgodose på annat sätt. (Johanna) 

Det Johanna beskriver ovan är vikten av att erbjuda barnen en utmanande verksamhet utifrån 

deras förutsättningar, hon tar även upp det sociala samspelet som jag relaterar till normer om 

hur man ska föra sig i samspel med andra. Johannas menar att förskolan är en stark arena för 

att erbjuda de delar, som hon säger, kan vara svåra att tillgodose annars. 

När det kommer till visionen om och synen på möjligheter för ”En förskola för alla” med god 

kvalitet så framhävs några likheter i informanternas svar. Visionen finns hos informanterna 

och jag upplever att de ser positivt på olikheter och en inkluderande verksamhet. De ser alla 

möjligheter, vissa till och med obegränsade möjligheter. De pratar om vinsterna som kommer 

ur en inkluderad verksamhet gällande acceptans, gemenskap och lärdomar. Några upplever 

förskolans miljö som en bra atmosfär för arbetet med inkludering. Ett fåtal av informanterna 

tar upp vikten av att få med föräldrar i arbetet, att man arbetar tillsammans mot ett gemensamt 

mål. Utifrån informanternas svar får jag uppfattningen om att de anser att det är de som ska 

anpassa verksamheten så att den passar alla barn och att de utifrån olika faktorer anser att den 

möjligheten finns. 
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Begränsningar 

Som tidigare nämnts så finns det enligt pedagogerna möjligheter för att möjliggöra en 

förskola för alla, men det betyder inte att det är problemfritt. Pedagogerna är ganska eniga om 

att de även ser begräsningar i verkställandet av ”En förskola för alla”. Den största 

begränsningen som påtalas under intervjuerna, är resurserna. De upplever att de inte får 

tillräckligt med resurser för att kunna göra ett bra arbete. När jag studerade mina 

transkriptioner upptäckte jag att alla informanter påpekar att det behövs mer resurser till 

förskolan. Det framhölls även önskemål om mindre barngrupper för att pedagogerna ska 

kunna arbeta till fullo med de utmaningar de ställs inför i förskoleverksamheten. Johan menar 

att resurser är viktiga, ”om man måste jobba med ett barn på ett visst sätt språkligt eller 

motoriskt och inte får resurser till det, ja då kan man ju helt enkelt inte.” (citat, Johan). Johan 

menar att för att man som pedagog ska kunna ge barnen de bästa förutsättningarna så krävs 

det också att pedagogen har förutsättningar för verkställandet. Flera pedagoger upplever att de 

inte räcker till, att tiden helt enkelt inte finns. Taggart et al (2006) menar att argument för tidig 

identifiering fokuserar på att det leder till tidigt ingripande. En utmaning inom pedagogiken är 

att styra resurserna till de barn som behöver det mest och till de barn som kommer ha mest 

nytta av det, där det kommer leda till en positiv förändring. Jag upplever att pedagogerna i 

denna studie anser sig kunna göra så mycket mer för barnen som behöver lite extra. Om de 

bara fick resurserna till att skapa förutsättningarna och öka kvalitén så skulle de kunna styra 

resurserna mot de barn som är i behov av extra stöd, samt öka möjligheten att kunna arbeta 

med alla barn utefter de behov de har. Resurser upplevs alltså vara den största begränsningen i 

verksamheten utifrån mina informanters beskrivningar.  

4. 4 Integrering för- och nackdelar  
I läroplanen för förskolan – Lpfö 98/10 står inte begreppen inkludering eller integrering att 

läsa en enda gång, och ute i verksamheten är min uppfattning att begreppet integrering är det 

som används när det talas om barn i behov av särskilt stöd. Utifrån detta valde jag att använda 

mig av begreppet integrering under intervjuerna och från och med denna del i studiens analys 

då jag ansåg att det begreppet hade bäst fäste. När jag i fortsättningen skriver om integrering 

syftar jag på Nilholms (2007) definition av inkludering som innebär att verksamheten ska 

anpassas till individen, eftersom det är den betydelsen som pedagogerna i min studie ger 

begreppet integrering. Vad är då informanternas uppfattning om för- och nackdelar med 

integrering, anser de att resurserna till att förverkliga visionen om ”En förskola för alla” finns 

och upplever de att de kan fördela tiden rättvist till barnen i verksamheten? 
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Informanternas syn på integrering i förskolan är positiv, om förutsättningarna finns för att 

genomföra det. Enligt informanterna finns det en rad fördelar med integrering Petra upplever 

integrering som en fördel för alla, både barnet med särskilda behov, övriga barn i 

verksamheten samt pedagogerna som arbetar kring barnen. Johan förklarar det så här: 

Min uppfattning är att barn i den här åldern är väldigt, väldigt toleranta för olikheter, de är väldigt lite 

dömande o så, så jag tycker att det finns en naturlig plats i förskolan som finns, resurser att ta emot 

barnen, och vi har jobbat ganska mycket med sånt, vi har fått ta emot ett par barn med speciella behov, vi 

har jobbat mycket med hela barngruppen så att alla barn är införstådda med hur de kan hjälpa barnen på 

bästa sätt. Det känns som att det har gått väldigt, väldigt bra. (Johan)  

Johan beskriver en positiv bild av integrering och att arbetet med att integrera alla barn i 

verksamheten är något som han upplever har fungerat bra utifrån hans erfarenheter. Även 

Caroline beskriver en positiv bild av integrering under hennes intervju. 

Jo men asså jag tycker att det är nyttigt. Vi har ju fått några barn hit med lite olika handikapp om man 

säger och dä det är bara positivt tycker jag. Framför all i det här området där jag jobbar, för vi möter ju 

inte så mycket olikheter här ute tyvärr, typ invandrare och såna saker, så barnen här ute är ju väldigt 

isolerade, o får man möta det så, får man en annan bild av hur det kan se ut i verkligheten, faktiskt, och 

man är mer accepterande och jag tror att det är jättebra. Men som sagt för att det barnet som då ska va i 

verksamheten, för att det ska bli bra så måste det ju finnas rätt förutsättningar. Annars kan det ju också bli 

lite tokigt, men tanken med det tror jag är väldigt bra. (Caroline) 

Jag får intrycket under intervjun med Caroline att de flesta familjerna på deras förskola är 

ganska lika gällande de sociala faktorerna så som arbete, familj, ekonomi och relationer, 

vilket leder till att de inte ser så mycket olikheter på deras enhet. Hennes bild av integrering är 

positiv och jag får intrycket av att hon välkomnar olikheter. Till viss del för att barnen ska få 

möjlighet att få en annan bild av verkligheten, än den de lever i, i vardagen. Hon tror även att 

insikten om att alla är annorlunda leder till en större acceptans hos barnen beträffande 

olikheter och mångfald.  

Informanterna i min studie har även påtalat en del nackdelar med integrering i verksamheten. 

De nackdelar med integrering som pedagogerna benämner berör inte sammansättningen av 

barn med olika behov. Utan svårigheter de beskriver att de upplever är att det är svårt att få 

resurser, framförallt om barnen inte har några diagnostiserade funktionsnedsättningar. Så här 

beskriver Matilda arbetet med integrering. 

Jag tror att det är ganska bra, för att de ”vanliga” barnen ska lära sig att alla är olika och att, vi lägger ju 

ändå grunden så att de som vuxna sen ska kunna bemöta och kunna hjälpa o allt sånt där, med dem som 
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inte är som dem själva. Och även på förskolan i den låga åldern de har här att de lär sig att hjälpa varandra 

oavsett hur man ser ut eller vad man har för handikapp. Jag tror bara det är bra. Det negativa skulle väl 

vara tyvärr att vi inte får tillräckligt med personal, så att man inte hinner med de barnen på det sätt som 

man önskar och vill själv. Förskolan ska ju vara anpassad för alla också. (Matilda) 

Matilda påtalar bristen på resurser till arbetet med barnen i behov av särskilt stöd och att de på 

grund av det inte hinner arbeta så som de vill. Hon menar att integrering är viktigt, då barnen 

redan från låg ålder kommer in i tänket om hur man ska bete sig mot varandra och lära sig 

acceptera varandra, oavsett olikheter. 

Informanterna önskar mer lyhördhet från cheferna när det gäller personalförstärkning eller 

nedskrivningar i barngruppen. Nedskrivning i barngruppen är ett önskemål från flera av 

informanterna, då de anser att barn i behov av särskilt stöd skulle må bättre av mindre 

grupper. Rabé och Hill (1990) skriver i sin bok att det i förskolan finns tillgång till både 

externa och interna resurser. De interna finns inom den egna organisationen och tillhandahålls 

genom exempelvis personalförstärkning, minskad barngrupp, handledning och konsultation, 

talpedagog eller hemspråksträning. Det externa stödet kommer utifrån i form av experter från 

landstinget så som förskolekonsulenter, sjukgymnaster, talpedagoger, syn- och 

hörselkonsulenter, läkare, psykologer och kuratorer, personal från barnavårdscentralen med 

mera. Hellström (1993) menar att minskad barngrupp eller mer personal inte kan lösa alla 

svårigheter i förskolan, hon menar att det istället är viktigt att kräva hjälp utifrån, exempelvis 

genom pedagogisk handledning, specialpedagog eller förskolepsykolog. Jag upplever under 

intervjuerna att tillgången till expertis utifrån är varierande och verkar utifrån min uppfattning 

från informanterna bero helt och hållet på hur ekonomin ser ut, men just pedagogisk 

handledning verkar de flesta pedagoger ha positiva erfarenheter av. 

I det stora hela konstaterar en majoritet av mina informanter att det är en ekonomisk fråga och 

de får arbeta med att göra det bästa utifrån de förutsättningar de får. Så här svarar Cilla på 

frågan om integrering. 

Jag är nog positiv till det, men det jag skulle önska är att dessa barn skulle få gå i lite mindre grupper 

kanske om 15 barn för det är en stor skillnad mellan 15-20. Men det är ju en ekonomisk fråga. Jag känner 

att man får jobba utifrån de resurser man har. (Cilla) 

Cilla tycker att det är positivt med integrering, men efterfrågar ändå mindre barngrupper när 

det gäller arbetet med att integrera barn med särskilda behov. Hon är medveten om att det är 

en ekonomisk fråga och påtalar att de får arbeta utefter de resurser de ändå får. Även Monica 
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berättar för mig under intervjun att hon önskar mindre barngrupper, inte bara för de barn som 

ska integreras utan för alla, hon menar att alla barn är i behov av mindre barngrupper. 

Hinder som jag tycker nu är att vi är alldeles för lite personal och för mycket barn i grupperna, det är det 

STÖRSTA hindret, annars tror jag att det skulle funka om man drog ner på barngrupperna, men 3 

personal det tror jag är lagom, men barngrupperna skulle va mindre då tror jag att det skulle funka. 

(Monica) 

Monica tycker att det är viktigare att minska på barngrupperna än att tillföra mer personal, det 

hon säger är att hon tycker att den personaltäthet de har är lagom i en barngrupp och att det är 

barngruppen som behöver minskas. Hon tror att det genom en sådan lösning skulle fungera 

med integrering. 

En negativ aspekt som pedagogerna för fram under intervjuerna är bristen på tid. Pedagogerna 

upplever att det läggs mycket tid på arbetsuppgifter som pappersarbete, dokumentation, 

möten, svara i telefonen och så vidare. Detta tar tid från arbetet i barngruppen. Jag ställer 

frågan om det upplever sig rättvisa i frågan om lika tid till alla barn och här skiljer sig 

informanternas tankesätt. Så här beskriver Johanna: 

Ja, det kanske inte alltid är så rättvist att vara rättvis, utan vissa perioder kan det vara vissa barn som 

behöver stöd och stöttning och andra perioder är det andra barn, så nån millimeterrättvisa det tror jag 

aldrig att det kommer va. Man hoppas ju att, över tid, att alla barn får det stöd och stöttning som det 

behöver. Jag hoppas att jag kan va så rättvis så att de barn som behöver det får min tid. (Johanna) 

Johanna menar att det viktiga är att läsa av behovet hos barnen och utifrån det fördela sin tid 

på ett rättvist sätt. Även de andra pedagogerna förklarar att det är viktigt att läsa av vilka 

behov barnen har, alla barn har inte samma behov av vuxenkontakt och stöd. Sanna 

poängterar att även om alla barn har behov av vuxenkontakt, kan det vara olika mycket. I det 

stora hela tolkar jag ändå svaren som att de upplever att det över tid ändå blir någon sorts 

rättvisa utefter barnens behov. 

I informanternas beskrivningar ser jag många likheter, återigen kommer avsaknaden eller 

bristen på resurser upp i intervjuerna, men de verkar alla vara medvetna om att det är 

ekonomin som styr tillhandahållandet av resurser. Flera av informanterna påpekar även 

bristen på tid till arbetet i barngruppen och menar att många andra arbetsuppgifter stjäl tid 

från barnen. Petra och Caroline hoppas ändå på att barnen får den uppmärksamhet de behöver. 

När det handlar om lika tid till alla barn upptäckte jag vissa olikheter i informanternas svar. 

Monica är en rättvisemänniska som tycker att det ska vara lika för alla, medan Sanna och 
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Johanna menar att det inte alltid är rättvist att vara rättvis. Johan påtalade att han inte tyckte 

att det var rimligt att alla barn skulle ha lika tid utan att det föll sig naturligt att mindre barn 

behövde mer vuxenkontakt än de större barnen. Matilda försöker att vara rättvis men hon 

menar på att de barn som hörs och syns mest även är de barn som uppmärksamheten riktar sig 

mest mot.  

4.4.1 Integrering i praktiken 
Lillvist och Granlund (2009) menar att om pedagogen skulle summera alla faktorer utifrån 

vardagskontexten om hur barn fungerar i vanliga situationer, skulle ca 15-20 % av de svenska 

förskolebarnen anses vara i behov av särskilt stöd. Så hur sker integreringen i praktiken enligt 

pedagogerna på de förskolor som ingår i min studie? Jag har till informanterna ställt frågor 

om hur de upplever att de arbetar med integrering och hur de skulle vilja arbeta.   

Pedagogernas svar är ganska entydiga, de vill ha mer tid att arbeta med de barn som har ett 

behov av särskilt stöd. De vill kunna finna tid att gå ifrån med detta barn, gärna tillsammans 

med en mindre grupp barn. Sanna beskriver att hon vill arbeta såhär. 

Jag vill naturligtvis kunna räcka till, jag vill kunna ge dem de stöd de behöver. Det är det som också är 

problematiken att man kanske inte räcker till. Man ska ju se alla barn individuellt och det betyder ju att 

alla barn har behov av stöd egentligen på ett eller annat sätt. Nån kanske är långt fram och behöver stöd i 

kanske att utmanas, och nån behöver extra stöd i språk, eller i lek. Man ska ju räcka till för alla så som 

dem behöver, lika mycket, fast olika mycket. Det är ju egentligen det som är rättvist, men inte är rättvist, 

utan att alla ska få det de behöver. (Sanna) 

Sanna menar att det viktiga är att möta barnet efter dess behov, men att det är svårt att räcka 

till för att ge alla barn de utmaningar som de behöver. Pedagogerna som arbetar i det starka 

sociokulturella området poängterar under intervjuerna att det är viktigt med öppenhet. Johan, 

Petra och Caroline beskriver alla tre att det tycker att det är viktigt att ta reda på så mycket 

som möjligt om det kommande barnets behov om innan det kommer till verksamheten. På 

deras enhet arbetar de utefter att förbereda sig själva och barngruppen om det exempelvis 

kommer ett barn med en diagnostiserad funktonsnedsättning. Jag får uppfattningen att när de 

pratar om öppenheten gäller det vid inskolning av barn med mer uttalade och större 

funktionsnedsättningar, alltså vid de tydligt uttalade behoven. Inte när det kommer till 

svårigheter som exempelvis sociala, emotionella, språkliga eller motoriska. 

Sanna beskriver att hon upplever arbetet med integrering i deras barngrupp som följande: 
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Vi försöker att finnas till för de barnen som behöver ett extra stöd, för att de ska kunna vara med i leken, 

till exempel i den sociala tillvaron att man försöker finnas där och försöker få med barnen innan det går 

fel, innan det blir en konflikt av det hela att man ska försöka finnas där innan så man kan stötta till så att 

barnet kan va med i leken utan att känna sig som det svarta fåret. Så försöker vi att jobba. (Sanna) 

Sanna pratar här om arbetet med att integrera barn som är i behov av särskilt stöd och menar 

att det är viktigt att finnas i närheten för att kunna stötta detta barn och försöka hindra att 

konflikter uppstår. Jag upplever att även Johanna har en liknande syn. 

Vi jobbar efter att de ska få finnas med i gruppen och vi arbetar ju efter att finnas med så att de får ha sin 

plats i gruppen som vilket annat barn som helst. Och att man får backa upp och stötta dem och att man 

finns där för dem, så att förutsättningarna finns för att de ska kunna vara med i gruppen som alla andra. 

(Johanna) 

Johanna pratar om att det är viktigt med att stötta dessa barn så att de kan vara med i leken 

som andra barn. Sanna och Johanna arbetar som förskollärare på samma avdelning och enligt 

min tolkning uppfattar jag att de har en rätt överenskommande syn på deras arbete med 

integrering i barngruppen. Detta genom närhet, stöttning och skapandet av förutsättningar för 

en bra integrering, där konflikter så långt som möjligt undviks och att barnet känner sig som 

en del i gemenskapen. Palla (2011) menar att det genom strävan efter att manöverera 

förskolans uppdrag blir väsentligt för personalen att ringa in och upptäcka sådana beteenden 

som skiljer sig från det som anses normalt, för att tidigt kunna arbeta med att ge stöd till dessa 

barn. Samtidigt ska pedagogerna arbeta med att ena gruppen med grundläggande kompetenser 

och gemensamma värderingar med utgångspunkt i varje barns behov. Utifrån alla intervjuerna 

uppfattar jag att pedagogerna anser det viktigt att stödet ges i gemenskapen och att alla är 

delaktiga i arbetet med integrering. Deras mål med ett integrerande arbete är att de hela tiden 

aktivt arbeta med olika gruppkonstellationer så som olika smågrupper för att inget barn ska 

stigmatiseras eller marginaliseras. Cillas önskan om arbetssätt är följande: 

Det beror ju på lite vad barnet har för nått behov, men gärna inte ensamt utan att barnet har nått mer barn 

med, en mindre grupp och göra ungefär det man gjort med de andra barnen fast de ska få lite lugnare och 

att man kan va nära och stötta dem. (Cilla) 

Cilla menar att det är viktigt att inte särskilja barnet ifrån den övriga gruppen helt och hållet, 

utan istället arbeta med mindre grupper eller i alla fall ha något mer barn med. Hon anser även 

att det är viktigt att barnet som är i behov av särskilt stöd erbjuds samma verksamhet och 

aktiviteter som de andra barnen genom att vid behov förändra förutsättningarna så att de 

passar barnet. Jag tror att det Cilla menar är att om en aktivitet exempelvis sker i en stor grupp 
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kanske detta barn utefter sina behov kan få genomföra aktiviteten i en mindre grupp och på så 

sätt blir delaktig på samma sätt som de andra barnen. 

Sammantaget upplever jag ändå att informanterna har en positiv syn på integrering och anser 

att integrering är viktigt. När informanterna pratar om integrering antyder de att vikten av 

integrering är att inte separera barnet som är i behov av särskilt stöd, utan istället arbeta med 

hela gruppen alternativt mindre grupper av barn. De beskriver att det är viktigt att barnet 

kommer in i gemenskapen och den sociala tillvaro som finns på förskolan. Flera av 

pedagogerna påpekar vikten av att finnas där och stötta barnen i leken, att ge alla barn stöd i 

gemenskapen. När det kommer till arbetet med integrering upplever jag mina informanters 

beskrivningar väldigt lika. 

4.4.2 Dilemman 
I min studie valde jag att presentera ett antal, utifrån mina tidigare erfarenheter ute i 

verksamheten, dilemman (se bilaga 1). Syftet med dessa dilemman var att öka möjligheten att 

kunna analysera hur pedagogerna anser att de arbetar integrerande med barn i behov av 

särskilt stöd. De dilemman jag tog upp behandlade ett utåtagerande barn, ett dövt barn, ett 

synskadat barn, ett barn med Downs syndrom och ett barn utan det verbala språket. När jag 

använder begreppet barn utan verbalt språk syftar jag till barn som borde ha börjat formulera 

meningar och prata, men som av någon anledning inte gör det eller har svårigheter med att 

uttrycka sig och göra sig förstådd. I analysen av svaren upptäckte jag att pedagogerna hade 

olika erfarenhet av att arbeta integrerande med dessa funktionsnedsättningar eller svårigheter 

hos barnen.  

Att arbeta med ett synskadat barn hade ingen tidigare erfarit, förutom om de stött på 

hjärnskadade barn tidigare, vilket bara var en av pedagogerna. Däremot försökte de ge ett svar 

rent hypotetiskt, hur de skulle agera om det blev aktuellt. I min analys av svaren ser jag att en 

gemensam nämnare för alla informanter är att miljön i förskolan måste anpassas om ett 

synskadat barn skulle kunna befinna sig där, för att öka förutsättningar för barnet att förflytta 

sig utan att det står hinder i vägen. Sanna föreslog blindskrift på lekbackar och liknande. 

Johan tänkte sig att det kunde vara bra att tillsammans med de andra barnen prova på 

övningar för att de skulle få en ökad förståelse för hur det känns att röra sig och befinna sig i 

verksamheten med nedsatt syn. Caroline menar att det är viktigt att skaffa sig själv så mycket 

information om funktionsnedsättningen som möjligt, i övrigt anser hon att hon möter det 

barnet på samma sätt som hon möter andra barn, utifrån behovet. 
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Barn med Downs syndrom verkar inte heller vanligt förekommande, men Monica och Matilda 

har erfarenhet av att arbeta med dessa barn. Så här beskriver Matilda arbetet: 

Sitta och jobba i mycket lek på golvet. Jag har jobbat med Downs syndrom och då var det ju mycket med 

habiliteringen, man gick där o lekte speciella lekar med det barnet då o så skulle man ju överföra det i 

barngrupp sen. Pratar mycket med barnen och är med mycket. Man följer dem och att de andra barnen får 

hänga med. Och ännu mer delning tror jag. Man gör samma saker, verksamheten är ju samma för det 

barnet fast man får hjälpmedel att underlätta. Ofta är det ju teckenspråk och sånt också där. Och man får 

lära barnen att teckna och man får förklara för dem o så. (Matilda) 

Matilda har tidigare arbetat på en förskola där ett barn med Downs syndrom gick och hon 

menar att det är mycket arbete runt omkring det barnet med dess habilitering. Utöver det 

beskriver hon att man följer det barnet precis som alla andra barn, men att det är viktigt med 

närvaro och små grupper i barngruppen. Monica som även hon har erfarenhet av att arbeta 

med barn med Downs syndrom beskriver arbetet med integrering såhär. 

Det har jag stor erfarenhet av. Det är ju närhet hela tiden, sitter bredvid, du måste vara med hela tiden, ett 

sånt barn kan du i stort sätt inte släppa. Det beror ju också på olika grader förstås. Där måste du ju sitta 

med i all lek och samlingar och sitta bredvid och stötta i allt plus att där är det ju ofta 

teckenkommunikation som man använder ofta. (Monica) 

Monica menar att närhet är viktigt i arbetet med ett barn med Downs syndrom och att det är 

viktigt att hela tiden vara med barnet och stötta det i både lek och samlingar. Precis som 

Matilda beskriver så påtalar även Monica att teckenspråk är något som ofta används för att 

förstärka kommunikationen till barn med Downs syndrom. De andra pedagogerna i studien 

tror att det är viktigt att vara nära barnet, vägleda och agera som någon form av lekstödjare.  

När det handlar om döva barn i förskolan ser jag en tydlig koppling mellan informanternas 

svar, det viktigaste arbetssättet de beskriver för en lyckad integration för de här barnen är 

teckenspråk och tecken som stöd, de menar då att det är viktigt att de får utbildning i det för 

att kunna kommunicera och göra sig förstådda, samtidigt som det är viktigt att lära hela 

barngruppen tecken som stöd av samma anledning. Informanterna nämner under intervjuerna 

vikten av att arbeta mycket med bilder, ett tydligt kroppsspråk och i vissa fall även 

kroppskontakt. Samma förfarande gäller enligt informanterna vid arbetet med ett barn utan 

något verbalt språk, de menar att det är viktigt med mycket bilder och tecken som stöd, men 

även att man pratar mycket och är tydlig, arbetet ska gärna ske i mindre grupper där de kan 

arbeta med rim, ramsor och sånger. 
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Utåtagerande barn tror jag vi alla kommer stöta på i våra framtida yrken. Pedagogernas syn på 

dessa barn är att det är viktigt att finnas nära och att ligga ett steg före. De pratar om närvaro 

och att finnas till hands. Flera av dem nämner att det är viktigt att kartlägga barnet för att 

förhoppningsvis hitta ett mönster för att kunna undvika situationer när det går snett. Monica 

och Cilla anser även att det är viktigt att förstärka dessa barn positivt när de gör bra saker och 

försöka hitta saker de är bra på, såhär beskriver Cilla hur hon skulle arbeta med ett 

utåtagerande barn. 

Jag skulle försöka ta reda på, asså försöka se ett mönster, vem är det han eller hon ger sig på? Ge det här 

barnet som slår lite extra mycket tid och förstärka honom eller henne positivt när han eller hon inte slår, 

göra bra saker, försöka hitta någonting som han eller hon är bra på och låta honom eller henne göra det, 

försöka växla mellan situationer där barnet inte kan misslyckas. Släppa loss den fria leken lite i taget, så 

det blir rätt så strukturerat och lite fyrkantig tillvaro för det här barnet. (Cilla)  

Cilla beskriver vikten av att finnas nära barnet och poängterar att det är viktigt med positiv 

förstärkning och att ge utåtagerande barn aktivitetssituationer där de inte kan misslyckas. Hon 

beskriver att det till en början kan vara bra att barnets tillvaro blir något fyrkantig och 

strukturerad för att sedan släppa loss mer och mer. 

Informanternas beskrivningar riktar sig mycket till miljön i förskolan, vilka metoder som kan 

användas för att integrera de övriga barnen. Här finns en koppling till Nilholms (2007) tankar 

om att det är verksamheten som ska anpassas till barnet med särskilda behov. Informanterna 

nämner återigen att tid är viktigt att kunna ge barnet och att det är viktigt att kunna vara med 

och stötta barnet i gemenskapen. 

4. 5 Avslutande reflektion 
Informanternas beskrivningar under intervjuerna tyder på en ganska entydig 

verksamhetsuppfattning. Det är ofta de tänker likt varandra trots att de har olika utbildningar 

och arbetar i olika områden med olika mycket influenser av särskilda behov. Jag får intrycket 

av att arbetserfarenhet, område och utbildning inte har så stor inverkan på den egentliga 

pedagogen. Jag uppfattar det mer som att det är verksamheten och de utmaningar barngruppen 

bjuder på som formar den verksamma pedagogen, hens visioner, synsätt, tankegångar och 

förhållningssätt. Cilla betonar i sin intervju att just förhållningssättet från pedagogen är en 

viktig grundsten i arbetet med barn. Har inte pedagogen ett bra förhållningssätt kan det 

påverka hela verksamheten, med både personal och barn. Rabé och Hill (1990) menar att det 

ofta läggs fokus på barn i behov av särskilt stöd, men de menar att när ett barn med särskilda 

behov placeras inom barnomsorgen leder det ofta till att pedagogerna blir i behov av särskilt 
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stöd, både från interna och externa stödfunktioner. Vilka resurser som ofta förekommer i 

förskolan har jag tidigare nämnt, men när det kommer till det Rabé och Hills (1990) 

beskrivning om att pedagogen blir i behov av stöd leder det mig till Caroline, Johan och Cilla. 

De betonar i sina intervjuer, att det är viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om barnets 

diagnos innan det kommer till dem på förskolan, genom att de får tillgång till expertis och 

stöd utifrån. Jag upplevde under mina intervjuer att alla informanter någon gång kom in på 

behovet av stöd utifrån. De stödbehov de berörde var pedagogisk handledning, fortbildning, 

utbildning, information och redskap för och till de utmaningar de ställs inför. Sanna för fram 

det i en mening som får avsluta denna analys. 

Kunskap, tycker nog jag att man behöver, för att kunna fastställa vad man behöver för att möjliggöra en 

förskola för alla, att alla har kunskap om pedagogik, en utbildning tror jag är väldigt bra. Och att man 

medvetandegör många saker. Att man diskuterar sånt som kan hända, att man för upp det på tal innan det 

händer. (Sanna) 

 

5 Resultat och diskussion 

5. 1 En förskola för alla 
Syftet med denna studie var att komma närmare åtta pedagogers vision om ”En förskola för 

alla” och deras syn på integrering av barn med behov av särskilt stöd. Detta genom att låta 

pedagogerna beskriva deras syn på verkligheten gällande arbetet med integrering i barngrupp 

och deras definition av ett barn i behov av särskilt stöd. Utöver detta sökte jag även efter 

informanternas syn på möjligheter respektive hinder för möjliggörandet av visionen ”En 

förskola för alla”.  

Pedagogerna har i studien beskrivit olika arbetssätt, vilka möjligheter respektive hinder de ser 

i verksamheten, samt deras vision av ”En förskola för alla”. Definitionen av vilket barnet är, 

som är i behov av särskilt stöd blev enligt mig en definitionsfråga, och har till viss del lämnats 

obesvarad. Detta skulle till viss del kunna bero på, enligt min uppfattning, att vilket barn det 

är som definieras som barnet i behov av särskilt stöd skiljer sig över tid och utifrån olika 

sammanhang. Detta upplever jag kan bidra till att begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” 

blir svårdefinierat.   
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5.1.1 Visionen 
”En förskola för alla” är ett begrepp som alla mina informanter mött och deras vision om ”En 

förskola för alla” var genomgående att det ska vara en plats där alla är välkomna oavsett 

svårigheter. Vad menas då med särskilt stöd? För mig innebär begreppet ”särskilt stöd” att det 

är ett stöd som sätts in när något avviker ifrån hur det borde vara, vilket jag anser leder till en 

negativ klang på begreppet. Min reflektion om begreppet ”särskilt stöd” ledde mig in på om 

stödet verkligen är särskilt, något som jag återkommer till senare i denna diskussion. 

Efter analys av mina intervjuer drar jag slutsatsen att pedagogerna oavsett utbildning, 

arbetserfarenhet eller arbetsområde ofta gav liktydiga svar och beskrivningar på de frågor som 

presenterades för dem. Alla pedagoger i min studie upplevde sig bekanta med begreppet ”En 

förskola för alla” och att det innebar att förskolan skulle bedriva en sådan verksamhet så att 

den kunde erbjudas till alla barn oavsett olikheter. Nilholm (2007) menar att idén om 

integrering var att fler elever skulle placeras i den vanliga undervisningen utan att det lades 

någon större vikt på hur deras situation där såg ut. Senare utformades istället inkluderings-

begreppet som enligt Nilholm (2007) innebar att skolmiljöerna skulle anpassas efter elevernas 

olikheter istället för att vara en normaliseringspraktik.  

I denna studie valde jag att benämna inkludering av barn som integrering eftersom att min 

uppfattning är att det är integrerings-begreppet som är mest rotat ute i verksamheten. Jag 

ställde efter en av mina intervjuer en fråga till en av informanterna om vilket skillnad hon såg 

mellan inkludering och integrering, varpå jag fick svaret ”är inte det samma sak”. Jag 

upplever i alla fall att övergången från integrering till inkludering är positiv.  

I läroplanen för förskolan står det att:  

Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, 

så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla 

och inlevelse i andra Människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens 

välbefinnande och utveckling /.../ Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke 

om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt /.../ (Lpfö98/10, s4).  

Förskolan ska dessutom:  

lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 

deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande 

bildar en helhet /.../ Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 
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tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov 

och förutsättningar. (Lpfö98/10, s5)  

Utifrån läroplanen för förskolan skulle jag påstå att visionen om en förskola som är till för alla 

finns, men är den möjlig att genomföra? En tolkning jag har gjort när jag utgått ifrån min 

analys om pedagogernas arbetssätt gällande integrering av barn i behov av särskilt stöd i 

barngruppen är att de har ett liknande arbetssätt. I deras beskrivningar tycker jag mig kunna 

utläsa ett engagemang till en individanpassad verksamhet och ambitionen och viljan upplever 

jag finns hos dem, att oavsett förutsättningar göra det bästa för varje barn under den tid de 

befinner sig i verksamheten. Jag upplever att mina informanter tror på ”En förskola för alla” 

och att de på ett professionellt sätt gör sitt bästa för att möjliggöra visionen med de verktyg de 

har. Jag tror att visionen om ”En förskola för alla” går att uppfylla, men att det kommer 

krävas engagerade och kreativa pedagoger om inte resurserna ökar eller barngrupperna 

minskar. Jag tror att mindre barngrupper är en bra lösning då jag anser att det gynnar alla barn 

och inte bara barnet i behov av särskilt stöd. 

5.1.2 Särskilt stöd 
Enligt Lpfö 98/10 ska verksamheten anpassas till varje barn och barnet ska ses som 

individuellt. I min litteraturöversikt presenterade jag Lutz (2006; 2009) och Markström (2005)  

som i sina studier fört diskussioner om normalitet och avvikelse, grupperingar, kategorisering 

och klassificering. Vad som är normalt respektive avvikande och att detta aktualiseras i de 

institutionella verksamheterna exempelvis förskolan. Jag ställer mig då frågan om det 

enskilda barnet verkligen ses som individuellt, eller är det så att det ställs i en kontext utifrån 

vad som anses statistiskt normalt ur samhällssynpunkt, vid en bedömning av det enskilda 

barnet. Arbetar förskolan med att möta barnen där de är eller arbetar de för att normalisera 

barn till en liknande utveckling? 

Att ett barn skulle vara i behov av särskilt stöd är något som jag anser att alla barn är någon 

gång, om det så bara är en dag, vecka eller månad. Det jag menar är att det enligt min 

uppfattning finns två olika grupper av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Den ena och 

mest utmärkande är barn med fastställda diagnoser och funktionsnedsättningar. Den andra är 

barn utan några synliga eller dokumenterade funktionsnedsättningar eller svårigheter och 

skulle kunna inbegripa vilket barn som helst.  

Under mina intervjuer framkom det vid många tillfällen att barnet som är i behov av särskilt 

stöd kunde vara vilket barn som helst. Att ge en definition av vilket barn som är i behov av 
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särskilt stöd är inte helt enkelt, i alla fall inte om jag utgår ifrån de definitioner som 

informanterna gett mig under intervjuerna. Jag fick under intervjuerna ganska synonyma svar 

när jag frågade pedagogerna om deras definition av barn i behov av särskilt stöd. Det 

dominerande svaret var att det skulle kunna vara vilket barn som helst. Efter att ha analyserat 

mitt resultat skulle jag vilja påstå att det inte verkar finnas någon definition av barn i behov av 

särskilt stöd. Det finns en uppfattning om vilka barn det skulle kunna vara, men har de inga 

uttalade behov med en diagnos eller en funktionsnedsättning i botten så verkar det inte finnas 

någon direkt definition.  

I min studie har jag mött Johan som berättade att han inte har någon definition, utan behovet 

uppkommer när han som pedagog upplever att ett barn behöver lite mer av någonting, som jag 

uppfattar skulle kunna vara vad som helst. I Sandbergs et al (2010) studie indikerar deras 

resultat på att pedagoger relaterade särskilda behov till de barn som de på något sätt upplevde 

betedde sig avvikande utifrån förskolans dagliga verksamhet och att det inte finns några 

distinkta kriterier där pedagogen kan finna stöd vid definierandet av barn i behov av särskilt 

stöd. Jag har i denna studie tydliggjort att tidigare forskning visar på att inga tydliga mallar 

finns för att definiera dessa barn utan att behovet ofta definieras traditionellt utifrån sekvenser 

i den dagliga verksamheten som pedagogen reagerar på och finner anmärkningsvärda. Så 

frågan kvarstår, vad är definitionen av ett barn i behov av särskilt stöd om det barnet nu kan 

vara vilket barn som helst? Och hur vet man som pedagog att det kan vara vilket barn som 

helst om det inte finns någon definition av vem ett barn i behov av särskilt stöd är? 

Jag anser att det borde föras en ny diskussion om begreppet särskilt stöd, för jag anser att det 

särskilda stödet endast bör riktas mot de barn som har särskilda behov, miljö- och 

verksamhetsmässigt. De andra barnen svarar ju läroplanen för och då behöver det inte finnas 

något uttalat behov enligt mig. Johan kanske har rätt när han säger att han inte kan sätta en 

definition på vilka barn som har behov av särskilt stöd, det kanske inte finns någon direkt 

definition utan det kanske är ett avgörande pedagogen får göra i anslutning till att ett 

avvikande beteende börjar synas.  

5.1.3 Integrering 
Vidare har jag funderat på vart man sätter gränsen för ”En förskola för alla”? Under den tid 

jag genom min utbildning spenderat i verksamheten har jag mött en stor blandning barn, och 

vid några tillfällen har jag ställt mig undrande till om en förskola för alla verkligen ska 

inbegripa alla. Var går gränsen för ”En förskola för alla” och ska alla barn få integreras i 
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verksamheten? Jag skulle svara att det eventuellt bör sättas en gräns, för alla barn kanske inte 

bör integreras. Min åsikt är att om det ska vara en förskola för alla med betoning på ”för alla”, 

så ska alla barn som interagerar på förskolan kunna utbyta erfarenheter, de ska kunna lära sig 

av varandra och ges möjlighet att utvecklas. Alltså ska det enligt min åsikt finnas en möjlighet 

för alla barn att lära sig behärska detta.  

Ute i verksamheten har jag själv stött på, och under en av mina intervjuer påtalade en pedagog 

samma dilemma, vilket är förekomsten av gravt hjärnskadade barn i verksamheten. Har ett 

barn med en grav hjärnskada, som i stor sett anses som invalid och varken kan se, gå eller 

prata verkligen något utbyte av verksamheten? Och tillför det de andra barnen något? Har vi 

rätt att sätta en gräns för vilka barn som får integreras i förskolan och vem skulle då ta det 

beslutet? Är förskolan till för alla om vissa skulle segregeras? Detta är enligt mig ett dilemma 

som det inte finns något rätt svar på och som skulle kunna diskuteras vidare på alla nivåer 

inom förskoelverksamheten. I läroplan för förskolan står det att ”Alla barn ska få erfara den 

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

tillgång i gruppen.” (Lpfö98/10, 5). Något som jag menar kanske inte är möjligt när barnen 

lider av en grav hjärnskada, samtidigt som vi kanske inte har en aning om hur barnet i fråga 

tänker och upplever. 

5.1.4 Möjligheter och begränsningar 
När det handlar om möjligheter för förverkligandet av en förskola för alla så ser några av 

pedagogerna obegränsade möjligheter. De menar att atmosfären i förskolan är exemplarisk 

och att miljön ofta går att anpassa för att möta behoven. De upplever att det är en stor vinst i 

att integrera, då barn redan från ett tidigt stadie i livet får lära sig att alla är olika. De påpekar 

likaså att barn är väldigt toleranta för olikheter och att förskolan är en naturlig plats för 

integrering. De menar vidare att det barnen lär sig nu tar de med sig när de blir äldre. Allt 

detta bidrar, enligt informanterna, till att det finns många vinster med ”En förskola för alla”.  

De begränsningar som pedagogerna ser för att möjliggöra ”En förskola för alla” har jag delat 

upp i tre kategorier: mer personal, mindre barngrupper och fler resurser. Dessa kategorier 

skulle enligt mig kunna sammanfattas under en ända rubrik och den är ekonomi. Efter att 

genomfört denna intervjustudie upplever jag utifrån mina informanters beskrivningar att 

förverkligandet av en kvalitetssäkrad förskola för alla helt och hållet är en ekonomisk fråga 

för precis som Johan beskrev det i analysen ”Om man måste jobba med ett barn på ett visst 
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sätt språkligt eller motoriskt och inte får resurserna till att göra det, ja då kan man ju helt 

enkelt inte” (Johan).  

Som jag skrivit tidigare så menar Hellström (1993) att minskad barngrupp eller mer personal 

inte kan lösa alla svårigheter i förskolan, hon menar att det istället är viktigt att kräva hjälp 

utifrån genom exempelvis pedagogisk handledning, specialpedagoger eller 

förskolepsykologer. Absolut tycker jag att man som pedagog ska kräva hjälp utifrån men om 

inte ekonomin tillåter det så leder det ju ingen vart. Sen beror det säkert även på vad behovet 

är och hur uttalat barnens svårigheter är. Hellströms (1993) bok är 19 år gammal och min 

uppfattning är att förskoleverksamheten kanske såg lite annorlunda ut då, exempelvis var 

barngrupperna mindre i början på 90-talet.  

Jag har själv varit ute i verksamheten och arbetat och jag kan förstå pedagogernas önskan om 

mindre barngrupper för 18-23 barn i lokaler byggda för 15 är ingen optimal lösning och ger 

enligt mig ingen bra kvalitet på verksamheten. En majoritet av pedagogerna i studien talade 

om vikten av att minska på barngrupperna vilket skulle leda till ett bättre och lugnare klimat 

där pedagogerna skulle ha en större möjlighet att se alla barn. En majoritet av pedagogerna 

hoppades ändå på att de var någorlunda rättvisa när det kom till att se och bemöta alla barn. 

Johan, Sanna och Johanna hade en något avvikande syn, jämtemot de andra informanterna, 

angående begreppet ”lika tid till alla barn”. Jag vill tydliggöra att min tolkning inte är att 

Johan, Sanna och Johanna inte vill ge alla barn lika tid, utan att de menade att det kanske inte 

alltid är rättvisst att vara rättvis. De betonade mer vikten av att fördela sin tid utifrån de behov 

som barnen har. Exempelvis så har små barn (ca 1-3 år) större behov av vuxenkontakt och 

omsorg än de större barnen (ca 4-5 år) som kanske har ett större behov av att få förtroendet till 

mer utrymme. Jag kan på ett sätt dela deras åsikter, men jag anser att det är viktigt att inte dra 

alla ”stora” barn över samma kam. Jag menar att det är viktigt att man som pedagog inte 

tänker, att eftersom de är stora, så får de klara sig mer själva. För självklart har även dessa 

barn ett stort behov av uppmärksamhet och bekräftelse, precis som de mindre barnen. Detta är 

något jag tror att man som pedagog måste lära sig att läsa av och min uppfattning är att 

pedagogerna i denna studie känner sig trygga i sina prioriteringar och att de i slutändan 

upplever att de ger barnen den tid de behöver utifrån de förutsättningar de har. 
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5. 2 Vidare forskning 
Vidare skulle denna studie kunna utvecklas genom att utifrån andra intervjumetoder låta 

pedagogerna utveckla sina resonemang och mer djupgående beskriva situationer de upplevt 

samt även genomföra observationer av arbetet i den dagliga verksamheten. En annan ingång 

skulle kunna vara hur pedagogerna ställer sig till begreppet ”särskilt stöd”, är allt stöd särskilt 

stöd? Eller, finns det någon gräns för vad ”En förskola för alla” innebär? Ett annat intressant 

ämne skulle vara att jämföra denna studie med förskolechefens vision och tänkesätt kring 

samma områden? En annan vinkel skulle kunna vara hur blivande pedagoger tänker kring 

området?  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
Vilken utbildning har du och hur många års arbetserfarenhet från yrket har du? 

Är du bekant med begreppet en förskola för alla? 

Vad är din vision om en förskola för alla? 

Vad är din definition av barn i behov av tillfälligt eller varaktigt särskilt stöd? 

Hur skulle du vilja arbeta med ett barn som är i behov av särskilt stöd? 

Vad har du för uppfattning om integrering och ser du några för- och nackdelar med att 

integrera alla barn? 

Hur upplever du att ni arbetar med att integrera barn i behov av särskilt stöd i er verksamhet 

och i er barngrupp? 

Upplever du att de resurser som ni önskar finns att tillgå? 

Hur rättvis upplever du att du är i fråga om lika tid till alla barn? 

Vilka möjligheter respektive hinder ser du som pedagog för att möjliggöra en förskola för 

alla? 

Dilemman 

Ni har ett barn i barngruppen som är utåtagerande och som ofta slår eller knuffar de andra 

barnen, hur skulle du arbeta med detta barn? 

Ni får in ett barn med synskada i gruppen hur skulle du arbeta för att integrera detta barn? 

Ni får in ett barn i gruppen som är dövt, vilka arbetssätt anser du skulle underlätta detta barns 

integrering? 

Ni får ett barn med Downs syndrom i gruppen hur arbetar du för att detta barn ska integreras 

med de andra och inte känna sig utanför i leken? 

Ni har ett barn som inte har något verbalt språk, hur arbetar ni för att detta barn ska känna sig 

som en i gruppen och verksamheten? 

Är det något du skulle vilja tillägga eller tydliggöra



Bilaga 2 

Missiv 
Hej 

Jag heter Martina Ladekrans och är förskollärarstudent vid Linköpings Universitet i 

Norrköping. Jag läser nu min sjunde termin och min sista kurs. Jag har precis börjar skriva 

mitt examensarbete på avancerad nivå som ska resultera i en C-uppsats som behandlar ämnet 

en förskola för alla. Jag kommer att bygga uppsatsen på en intervjustudie där jag intervjuar 

pedagoger i förskolan om deras vision om en förskola för alla, om möjligheter, hinder, 

förutsättningar och svårigheter och jag uppskattar ditt deltagande. 

Jag kommer att spela in intervjuerna på en diktafon, efter intervjun kommer jag sedan att 

transkribera materialet för vidare analys. Allt insamlat material kommer endast att användas i 

forskningssyfte till denna studie och följande uppsats. Alla namn och orter kommer att 

avidentifieras och fingeras. Arbetet kommer sedan att läsas av mig, en korrekturläsare, min 

handledare och följande examinator samt några av mina studiekamrater. När uppsatsen blivit 

godkänd kommer den eventuellt att publiceras elektroniskt samt finnas i utlåningsexemplar på 

Linköpings bibliotek på Campus i Norrköping. 

 Jag beräknar att intervjun tar cirka 20-30 min. Ditt val att delta är frivilligt och du kan när 

som helst avbryta intervjun och avsluta ditt deltagande. 

Intervjuerna kommer att ske i mitten/slutet av november efter överenskommelse mellan mig 

som student och dig som informant. 

 

Har du några frågor innan vi träffas är du välkommen att kontakta mig 

Martina Ladekrans 

Tele: xxxx - xx xx xx 

Email: 


