
 

 

 

FÖRSKOLLÄRARES 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
ATT INKLUDERA ALLA BARN 
I FÖRSKOLE-
VERKSAMHETEN  

Ur några förskollärares och förskolechefers perspektiv 

MAJA FRÖDERBERG ORE OCH ANN-SOFIE LÖVGREN 

 

 

 

  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 

Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område 

Grundnivå, 15 hp. 

Handledare: Margareta Sandström 
 
Examinator: Gunilla Granath 
 
VT                                          2016 
 

  

 



 

 

 

Akademin för utbildning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

kultur och kommunikation PEA079  15 hp 

  VT 2016 

 

 

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________ 

Maja Fröderberg Ore och Ann-Sofie Lövgren 

Förskollärares förutsättningar för att inkludera alla barn i 

förskoleverksamheten 

- Ur några förskollärares och förskolechefers perspektiv 

 

Preschool teacher’s preconditions to include all children in preschool 

- From some preschool teachers and pre-school manager's perspective 

 

2016 Antal sidor: 29 

_______________________________________________________ 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur några förskollärare och 

förskolechefer upplever inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Studien 

utgick från ett kvalitativt angreppsätt. Datainsamlingen grundade sig på 

kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad intervjuguide. Resultatet visade 

att förskollärarna och förskolecheferna upplevde att de inte alla gånger kunde 

inkludera barn i behov av särskilt stöd på grund av olika ramfaktorer, även om de 

i teorin visste hur de ska göra. De ramfaktorer som framkom som mest 

begränsade var stora barngrupper och bristfällig kunskap om olika slags behov. 

Slutsatsen blev att det fanns ramfaktorer och olika beslut i olika arenor som 

begränsade förskollärarnas förutsättningar att skapa en inkluderande miljö. Alla 

barn blev inte alltid inkluderade i förskolan även om det är lagstadgat.  
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1 Inledning 

Specialpedagogiken grundar sig i att man förr ansåg att den vanliga skolan inte var 
anpassad för alla grupper av barn och som följd av detta hölls ”avvikande” barn utanför 
det obligatoriska skolväsendet (Nilholm, 2007). Detta har ändrats under årens lopp 
och i dagens läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010), 
framgår det att: 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 
mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (s.5). 

I vår pilotstudie Hur kan man skapa främjande miljöer för barn i behov av särskilt 
stöd? - Utifrån några förskollärares och specialpedagogers perspektiv (Fröderberg 
Ore & Lövgren, 2015) framkom det att de deltagande förskollärarna hade tillgång till 
stöd från föräldrar, ledning, specialpedagoger och resurspersoner för att kunna skapa 
en främjande miljö för barn i behov av särskilt stöd. Studien synliggör vikten av en bred 
kunskap om olika behov och förhållningssätt. Det framkom även att de medverkande 
förskollärarna såg det som gynnsamt att dela in barngruppen i mindre grupper när det 
kom till att tillgodose barns olika behov, dock var detta inget som utfördes i praktiken.  

Även om det är lagstadgat att barn i behov av särskilt stöd ska få rätt stöd utformat 
efter sina behov lever inte alla kommuner upp till detta (Björck-Åkesson, 2014). 
Utifrån våra erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar och tidigare 
skolarbeten har vi uppmärksammat att de förskollärare vi träffat överlag har en känsla 
av att de inte räcker till för att stödja barn i behov av särskilt stöd. Även om de i teorin 
vet hur de ska gå till väga kan det vara svårt att utföra detta i praktiken av olika 
anledningar. Det är vanligt att resurspersoner efterfrågas men detta är inte något som 
ges till alla arbetslag. Edfelt (2015) beskriver att känslan av att inte räcka till ökar risken 
för sjukskrivning och uppsägning hos förskollärarna. Vi ställer oss frågande till om det 
stöd vi kommer få i vårt framtida yrke som förskollärare är tillräckligt för att kunna 
tillgodose barns olika behov och kunna inkludera alla barn i den pedagogiska vardagen. 

För att kunna bidra till att alla barn får rätt förutsättningar tidigt i livet och för att 
förebygga senare svårigheter (Björck-Åkesson, 2014) finner vi det viktigt att undersöka 
vad förskollärare och förskolechefer anser att de har för förutsättningar för att skapa 
en inkluderande miljö som de är ålagda att göra enligt förskolans läroplan 
(Utbildningsdepartementet, 2010).  

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några förskollärare och 
förskolechefer upplever inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Följande 
forskningsfrågor används för att uppnå syftet: 

1. Vilka förutsättningar anser de tillfrågade förskollärarna och förskolecheferna 
att de har för att inkludera barn i behov av särskilt stöd? 

2. Anser de tillfrågade förskollärarna och förskolecheferna att det finns faktorer 
som försvårar inkludering av barn i behov av särskilt stöd och vilka är de i så 
fall?  
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3. Hur förhåller sig de tillfrågade förskollärarnas och förskolechefernas 
synpunkter till läroplansteorin och ramfaktorteorin?  

1.2 Begreppsdefinitioner   

I det följande beskrivs hur vi definierar relevanta begrepp i studien. 

1.2.1  Barn i behov av särskilt stöd 

Barn är i behov av särskilt stöd antingen av formellt identifierade 
funktionsnedsättningar eller bedömda problem i vardagen (Björck-Åkesson, 2014). 
Björck-Åkesson (2014) framför tre olika grupper i behov av särskilt stöd. En grupp vars 
funktionshinder är påverkat av biologiska orsaker, en grupp definieras med tal- och 
språkproblem och samspel med andra och den återstående gruppen har inte något 
identifierat funktionshinder, så kallade barn i ”gråzonen” (Björck-Åkesson, 2014). 
Enligt Björck-Åkesson (2014) ser förskolepersonalen eller familjen att barn i 
”gråzonen” är utvecklingsförsenade även om de inte har något identifierat 
funktionshinder. 

1.2.2 Specialpedagogik 

Björck-Åkesson (2014) framför att förskolan ska anpassas till alla barn, med det finns 
inga generella åtgärder som fungerar för alla barn. Dock beskrivs specialpedagogiken 
bidra till barns optimala förutsättningar för utveckling och lärande. Specialpedagogik 
innebär att skapa anpassade förutsättningar för alla barn, en del barn behöver särskilt 
stöd utöver den generella pedagogiken för att deras utveckling och lärande ska främjas 
(Björck-Åkesson, 2014). Nilholm (2007) beskriver att specialpedagogiken tar vid där 
den vanliga pedagogiken inte räcker till för att tillgodose barns olika behov. Det 
enskilda barnet behöver ett anpassat stöd efter sina behov och Björk-Åkesson (2014) 
poängterar vikten av att förskollärare tar hänsyn till detta. Som förskollärare behöver 
man vara uppmärksam på hur omgivningen påverkar barnet och vice versa (Björck-
Åkesson, 2014).   

1.2.3 Inkludering  

I slutet av 1980-talet började integrering få genomslag i Sverige och ett fokus på 
människors olikheter framträdde. Tidigare hade barn med varierande 
funktionsnedsättningar stängts ute från den reguljära förskolan då de fick gå på 
specialinstitutioner och därmed exkluderats, men nu skulle dessa barn integreras i den 
reguljära förskolan (Lutz, 2013). Lutz (2013) framför att begreppet integrering med 
tiden blivit ifrågasatt eftersom det förutsätter att den som ska integreras ses som 
avvikande. Nilholm (2007) beskriver att skolmiljöerna inte ansågs vara anpassade 
efter barnens olikheter. Utifrån detta växte begreppet inkludering fram under 1990-
talet, något som fokuserar på miljöns betydelse istället för individens anpassning 
(Lutz, 2013). I förskolan handlar det om att anpassa förskolemiljön till barns olikheter 
istället för att individen ska anpassa sig (Nilholm, 2007). Björck-Åkesson (2014) 
beskriver att inkludering handlar om social och fysisk delaktighet i förskolan och 
poängterar att det är ett viktigt begrepp inom specialpedagogiken. Nilholm (2007) 
poängterar att olika perspektiv på hur förskolan ska anpassa sig till barns olikheter 
resulterar i olika aspekter av inkludering samt exkludering. Vidare framför Nilholm 
(2007) att det framförallt är inom specialpedagogik som begreppet inkludering blivit 
framträdande och inkluderingsbegreppet har en mindre framträdande roll i en bredare 
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pedagogisk diskussion. Enligt Nilholm (2007) har inkludering inte lämnat något större 
avtryck i styrdokument.  

1.3 Uppsatsens disposition   

I bakgrundskapitlet beskrivs hur studiens databassökning är utförd och vilket 
teoretiskt perspektiv studien utgått ifrån. Vidare presenteras styrdokument, litteratur, 
tidigare forskning publicerad i vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar kopplat 
till ämnet. I metodkapitlet redovisas studiens forskningsstrategi som är kvalitativ och 
studiens datainsamlingsmetoder som är kvalitativa intervjuer med semistrukturerad 
intervjuguide. Därefter framförs vårt urval, tillvägagångssätt, analysmetod, 
forskningsetiska principer och studiens reliabilitet, validitet och generalisering. I 
resultatkapitlet presenterar vi vår empiri där varje kodad kategori utgör en rubrik. 
Avslutningsvis följer en sammanfattning. Därefter kommer analyskapitlet. I kapitlet 
presenterar vi vår resultatanalys som utgår ifrån det teoretiska perspektivet och 
studiens tidigare forskning och litteratur. Analysen är indelad i rubriker som 
motsvarar olika områden som resultatet visat. Avsnittet avrundas med en 
resultatsammanfattning. Avslutningsvis kommer diskussionskapitlet där föreliggande 
studies metod och genomförande diskuteras. Vidare förs en diskussion utifrån 
studiens syfte och forskningsfrågor. Därefter beskrivs studiens slutsats och pedagogisk 
relevans. Kapitlet avslutas med en diskussion om fortsatt forskning. 

2 Bakgrund  

Detta kapitel inleds med hur databassökningen utfördes. Därefter beskrivs 
föreliggande studies teoretiska perspektiv, perspektiv på specialpedagogik och 
inkludering, förskolans uppdrag, specialpedagogikens utmaningar och främjande 
insatser för barn i behov av särskilt stöd. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

2.1 Databassökning  

Föreliggande studie innehåller områdesspecifik forskningslitteratur i form av fem 
refereegranskade artiklar och två doktorsavhandlingar. Dessa har hämtats från 
databasen ERIC (EBSCOhost) och SwePub. Sökord som används är inclusion, 
inclusive, special needs, special education, disabilities, difficulties, challenges, 
inclusive education, early childhood education, stora barngrupper. En del av sökorden 
användes med olika böjningar för att uppnå ett bredare resultat.  

Från ERIC (EBSCOhost) valdes tre artiklar utifrån sökorden inclusion OR inclusive 
AND special needs OR special education OR disabilities AND difficulties OR 
challenges, samt med begränsningar ”Full text”, ”Peer Reviewed”, “Educational Level: 
Preschool Education” och mellan år 1990-2016. Sökningen gav 14 träffar. Ytterligare 
en artikel valdes från denna databas med sökorden special needs AND inclusive 
education AND early childhood education, med begränsningar ”Full text”, ”Peer 
Reviewed” och mellan år 1990-2016. Sökningen gav 64 träffar.  

I databasen SwePub användes sökorden stora barngrupper, med avgränsning 
”refereegranskat” och resulterade i en träff. Denna artikel betraktades som intressant 
för studien. I samma databas hittades en relevant doktorsavhandling med sökordet 
exkludering, med avgränsning doktorsavhandling resulterade i 13 träffar.  
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En doktorsavavhandling ansågs lämplig vid granskning av artiklar via internet. Denna 
avhandling lästes i bokform. 

2.2 Teoretiskt perspektiv  

I föreliggande studie tolkas empirin utifrån läroplansteorin och ramfaktorteorin för att 
belysa hur arbetet med inkludering av barn i särskilt behov av stöd påverkas av olika 
arenor och olika ramfaktorer. 

2.2.1 Läroplansteori  

Linde (2006) framför att inom läroplansteorin belyser man att det faktiska innehållet 
i förskolan inte enbart påverkas av de föreskrifter som finns. I läroplansteorin studeras 
det verkliga innehållet och faktorer som påverkar detta. Vidare beskrivs att det faktiska 
innehållet påverkas av filosofiska tankeriktningar om verkligheten, kunskap och om 
etik, samt tidigare läroplansformuleringar.  

Linde (2006) belyser tre olika arenor som påverkar praktiken i förskolan, 
formulerings-, tranformerings- och realiseringsarenan. I formuleringsarenan sker 
beslut angående läroplansinnehåll och när det gäller samhällsaspekten går det inte att 
bortse från att förskolan är en del av ett samhälle och påverkas därför av rådande 
tankesätt. I transformeringsarenan är det olika aktörer som tolkar läroplanens innehåll 
eftersom det är på denna arena statens föreskrifter, lärarnas tolkning och barnens 
mottagande sker. I transformeringsarenan kan man studera hur den formulerade 
läroplanen ter sig i praktiken och vilka faktorer som påverkar denna praktik. Lärarna 
formar sin praktik utifrån kunskap, förväntningar, yttre villkor och utifrån vad de vill 
och är därför är de huvudaktörer i transformeringsarenan. Även staten är verksam i 
denna arena eftersom den bl.a. är huvudman för lärarutbildningar och utför 
utvärderingar. De olika aktörerna på de olika arenorna påverkar och har inflytande 
över varandra. På realiseringsarenan sker lärarnas praktik, något som påverkas av 
ramfaktorteorins yttre begränsade ramar och utifrån olika tolkningar (Linde, 2006). 

2.2.2 Ramfaktorteori  

Linde (2006) belyser att ramfaktorteorin handlar om de ramar som begränsar lärarnas 
handlingsutrymme och är en tradition inom läroplansforskning. Det handlar om 
relationer mellan resultat, undervisningsförlopp och begränsade yttre betingelser. 
Dessa ramar kan vara tid, antal barn, utrustning och kompetenser. Ramfaktorteoretisk 
forskning visar hur verkligenheten påverkas av olika offentliga beslut och inte enbart 
av beslut rörande läroplanens innehåll (Linde, 2006). 

2.3 Perspektiv på specialpedagogik och inkludering  

Nilholm (2007) belyser att det inom den svenska utbildningshistorien har funnits en 
bärande idé om en skola för alla barn, något som dock inte alltid nått ut i praktiken. 
Specialpedagogiken grundar sig i att den vanliga skolan inte ansågs lämpa sig för alla 
grupper av barn. Vidare hölls dessa grupper utanför det obligatoriska skolväsendet för 
att dessa ”speciella” barn ansågs störa undervisningen (Nilholm, 2007). Enligt Nilholm 
(2007) har detta under senare år legat som grund för kritik mot specialpedagogiken 
och ligger som utgångspunkt för det kritiska perspektivet. Detta perspektiv placerar 
svårigheterna i individens miljö istället för hos individen. Specialpedagogiken beskrivs 
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även kunna erbjuda resurser och anpassat stöd till individen genom att identifiera 
särskilda behov, något som ses som positivt och ligger som grund för det 
kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007). Detta perspektiv placerar problemet 
hos individen och har haft en framträdande roll inom specialpedagogiken och 
fokuserar på att möta individens brister med hjälp av generell kunskap om olika 
diagnoser. Nilholm (2007) framför att det finns motsättningar som inte kan upplösas 
mellan det kritiska och kompensatoriska perspektiven eftersom utbildningssystemet 
har en komplexitet och motsägelsefullhet. Nilholm (2007) menar att ett 
dilemmaperspektiv kan komplettera det som kan anses vara svårdefinierat inom 
specialpedagogiken. Dilemmaperspektivet ser till utbildningssystemets komplexitet 
och motsägelsefullhet och utifrån det bör man reflektera och ta ställning till det som 
inte kan upplösas (Nilholm, 2007). Lutz (2013) beskriver ett fjärde perspektiv som fick 
större inflytande i början av 1990-talet, ett relationellt perspektiv. I detta perspektiv 
ses barns svårigheter inte enbart ligga hos barnet utan anses även påverkas av barnets 
miljö (Lutz, 2013). Enligt Nilholm (2007) påverkar dessa perspektiv hur förskolan 
förhåller sig till barns olikheter och hur barnen inkluderas eller exkluderas.  

2.4 Förskolans uppdrag  

I Skollagens (SFS 2010:800) kapitel 1, 4 §, framkommer det att skolväsendet ska 
främja barns olika behov och ge det stöd och stimulans som behövs för att barnen ska 
utvecklas så lång som möjligt. Vidare i kapitel 3, 3 §, beskrivs att barn i behov av stöd 
ska ges stöd utifrån egna förutsättningar för att motverka funktionsnedsättningens 
konsekvenser. Av skollagens (SFS 2010:800) kapitel 8, 9 §, framkommer: 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det 
stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett 
barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av 
särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska 
ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. 

Det framkommer även klart och tydligt i förskolans läroplan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) att förskolan ska anpassas till alla barn som vistas 
där. Vidare ska barn i behov av stöd, kortsiktigt eller varaktigt, få det stöd som behövs 
för att utvecklas så långt som möjligt. I läroplanen framhålls samarbetet med barnets 
föräldrar som viktigt för att främja stödåtgärderna och vidare ska alla barn få känna 
att de är en tillgång för gruppen. Arbetslaget ansvarar för att skapa främjande miljöer 
för barns utveckling, lek och lärande och vidare uppmärksamma och stötta de barn 
som behöver stöd i sin utveckling (Utbildningsdepartementet, 2010). Läroplanen 
beskriver att förskollärarna behöver kunskap om det enskilda barnets erfarenheter, 
kunnande och delaktighet för att kunna främja dess utveckling. Förskolechefen 
ansvarar för att barnen som vistas i förskolan omges av en gynnande miljö och 
material, så att barn i behov av särskilt stöd får anpassad hjälp och utmaningar, samt 
ansvarar för att personalen får den kompetensutveckling som behövs för att arbeta 
efter läroplanens intentioner (Utbildningsdepartementet, 2010). 

2.5 Specialpedagogikens utmaningar 

Enligt Drugli (2003) är samspel mellan barn, föräldrar, andra viktiga personer och 
arenor och ramfaktorer grundläggande för barnets situation och utveckling. Dock 
poängterar Björck-Åkesson (2014) att det inte är alla kommuner som tillgodoser att 
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barn i behov av särskilt stöd får rätt stöd utformat. Vidare beskrivs att barnen behöver 
rätt förutsättningar tidigt i livet för att förebygga senare svårigheter. 

Edfelt (2015) poängterar att förskolan kan vara en stor utmaning för vissa barn. 
Författaren menar att det kan uppstå situationer där det blir stora problem för det 
individuella barnet och att personalen i förskolan då behöver rätt kunskap för att 
kunna stötta barnet så det inte uppstår problemskapande beteenden. Enligt Edfelt 
(2015) bidrar den pedagogiska grundutbildningen med för lite kunskap inom ämnet. 
Edfelt (2015) skriver om att ekonomiska resurser skiljer sig mellan kommuner och 
vissa har tillgång till resurspersoner. Ofta är det unga och outbildade personer som 
arbetar som resurspersoner i förskolan och de är oftast med barnet som har ett 
problemskapande beteende. Därför ställer sig Edfelt (2015) kritisk till att använda sig 
av en resursperson och förespråkar istället relevant kunskap hos förskollärarna. Även 
Akalin, Demir, Sucuoglu, Bakkaloglu och Iscen (2014) synliggör vikten av att 
förskollärarna har rätt kunskap, kompetens och erfarenhet för att på bästa sätt kunna 
inkludera barn i behov av särskilt stöd. Akalin m.fl. (2014) menar att 
förskollärarutbildningen, i Turkiet där studien är utförd, behöver bidra till att 
förskollärarna får relevant kompetens inom området så att positiva attityder främjas. 
Vidare beskrivs detta kunna bidra till att inkludering av barn i behov av särskilt stöd i 
Turkiet på detta sätt skulle förbättras avseendevärt.  

Både Edfelts (2015) påstående och Akalins m.fl. (2014) studie visar att förskollärares 
grundutbildning på olika ställen i världen inte alla gånger bidrar med tillräcklig 
kunskap inom specialpedagogik. I linje med detta ligger Gals, Schreurs och Engel-
Yegers (2010) studie som visar i att de unga förskollärarna har en osäkerhet i hur de 
på bästa sätt ska möta det enskilda barnets behov eftersom grundutbildningen är 
bristfällig. Gals m.fl. (2010) resultat visar att förskollärare med mer 
arbetslivserfarenhet förespråkade mindre barngrupper, större budget och 
resurspersoner för att främja inkluderingen. Detta menar författarna kan bero på att 
de förskollärare som har mer erfarenhet har större förmåga att identifiera hinder som 
försvårar inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan och ser lösningar på 
problemet. Vidare menar de att för att främja inkludering i förskolan behöver man 
identifiera hinder i miljön för att vidare finna lösningar till dessa.  

Utöver bristande kunskap beskrev förskollärarna i Akalins m.fl. (2014) studie negativa 
attityder, för stora barngrupper, antal barn i behov av särskilt stöd, bristande resurser 
och brist på material som hinder i arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt 
stöd. Förskollärarna i studien efterfrågar relevant kunskap om bland annat 
beteendestrategier och förebyggande av beteendeproblem. Det framkom att även om 
förskollärarna har stöd från familjer och andra professioner är det svårt att skapa en 
inkluderande miljö. Gal m.fl. (2010) visar att de äldre förskollärarna tenderade att ha 
en mindre positiv inställning till barn i behov av särskilt stöd. Vidare synliggjordes att 
miljön i förskolan kan begränsa barnens deltagande och att miljön inte alltid anpassas 
till det individuella barnet. Författarna framför att förskollärarnas inställning relateras 
till ålder, arbetslivserfarenhet, arbetsförhållanden, barngruppens storlek och 
arbetstimmar.  

Brotherson m.fl. (2001) synliggör att förskolecheferna i deras studie ansåg att det kan 
vara svårt att inkludera barn i behov av särskilt stöd i praktiken. Anledningarna till 
detta beror på att antalet barn i behov av särskilt stöd har ökat, det finns osäkerhet på 
hur man ska främja barnens olika behov, brist på utbildad personal, brist på tid, pengar 
och utrymme. Detta beskriver Brotherson m.fl. (2001) som inkluderingens jetlag och 
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menar att det finns ett glapp mellan vad forskning framför som främjande och hur 
inkludering ter sig i praktiken. Författarna menar att rektorerna lyfte fram vad de 
behöver för att främja inkludering av barn i behov av särskilt stöd men nämnde inget 
om sitt eget beteende och egna åtgärder. Brotherson m.fl. (2001) menar då att det blir 
ett fokus på vad andra behöver göra för att göra detta arbete möjligt istället för att se 
sig själva som en lösning. 

Pramling Samuelssons, Williams och Sheridans (2015) studie visar att barngruppens 
storlek påverkar förskollärarnas arbete med målområden och arbetssätt i 
verksamheten. De kommunala besluten angående antal barn i barngrupp, 
personaltäthet och utbildningsnivå kan bidra till att förskollärare upplever 
barngruppen för stor och det leder till svårigheter att uppfylla förskolans uppdrag 
(Pramling Samuelsson m.fl., 2015). Resultatet visar att förskollärarna förespråkar att 
dela in barngruppen i mindre grupper för att främja arbetet utifrån läroplanens 
intentioner. Dock påpekas att när barngruppens antal ökar blir konsekvensen att 
antalet i de mindre grupperingarna ökar, något som påverkar läroplansarbetet. 
Förskollärarna i studien menar att större barngrupper leder till mindre tid till att möta 
varje barn och främja deras kommunikation och samspel. Något som ytterligare 
försvårar att hinna med det som är planerat är när någon i arbetslaget är frånvarande 
på grund av sjukdom, möte eller andra orsaker. Det framkommer även att barn i behov 
av särskilt stöd kräver mer av de verksamma och det försvårar att uppmärksamma de 
övriga barnens intressen i gruppen. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) menar att dessa 
faktorer riskerar att ge förskollärarna en känsla av otillräcklighet i sin profession. 
Resultatet synliggör att de deltagande förskollärarna inte är nöjda med sina 
pedagogiska insatser och de hinner inte främja varje enskilt barn i deras lärande och 
utveckling. 

I linje med Pramling Samuelsson m.fl. (2015) belyser Edfelt (2015) att ett barn med 
stora stödbehov som tar tid från gruppen kan leda till att personalen blir frustrerad och 
tappar lust och ork. Detta beskrivs kunna leda till sjukskrivning och uppsägning. Även 
Drugli (2003) framför risken med sjukskrivningar om förskolans personal upplever 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd som krävande. Drugli (2003) klarlägger att 
förskolepersonalen riskera att känna att de inte räcker till för att tillgodose barnets 
behov, något som vidare kan ge en negativ känsla om ens egen yrkesutövning.  

Jonsdottirs (2007) studie visar att en del av barnen i förskolan inte väljs som någons 
kamrat och ett fåtal barn anser att de inte har någon kamrat på avdelningen. 
Författaren beskriver att detta kan ses som en exkludering av dessa barn. Vidare 
framförs barns kamratskapande som viktigt för barnens självförtroende och 
självkänsla. Jonsdottir (2007) visar i sin avhandling att det finns en variation mellan 
avdelningarna när det kommer till de barn som upplever bristande samhörighet och 
tillhörighet. Till skillnad från Pramling Samuelsson m.fl. (2015) visar Jonsdottir 
(2007) att barns tillhörighet och samhörighet inte påverkas av antal i barngruppen och 
antal barn per personal, utan av i vilken förskola de är placerade i. Jonsdottir (2007) 
synliggör att vissa avdelningar inkluderar samtliga barn i gemenskapen medan andra 
avdelningar är av en mer exkluderande karaktär. Enligt författaren ligger personalens 
barnsyn och förväntningar som grund för hur barnen ser på sig själva och påverkar 
deras sociala relationer. Även de pedagogiska metoder som personalen använder 
orsakar skillnaderna mellan avdelningarna. Utifrån detta poängterar Jonsdottir 
(2007) vikten av att förskolans personal reflekterar över synliga och dolda 
förväntningar och hur de ligger i linje med förskolans uppdrag. Vidare kan förskolans 
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personal skapa en miljö som möjliggör för alla barn att vara en aktiv del i gemenskapen 
för att kunna leva upp till läroplanens intentioner (Jonsdottir, 2007). 

2.6 Främjande insatser för barn i behov av särskilt stöd 

Skolverket (2014) framför att huvudmannen bör se över om förskolechefen har de 
resurser som krävs för att främja arbetet med att tillgodose barn i behov av extra stöd. 
Vidare ska förskolechefen se över om det finns tillräckligt med resurser och rutiner för 
att tillgodose barn i behov av särskilt stöd. Personalen i förskolan bör synliggöra tecken 
på behov av extra stöd för att vidare vidta de åtgärder som behövs (Skolverket, 2014). 

Skolverkets allmänna råd för förskolan reviderades 2016 eftersom regeringen gett 
uppdrag om att ta fram nya riktmärken för antal barn i barngrupperna (Skolverket, 
2016). De nya riktmärkena är sex till tolv barn i åldern ett till tre år och för barn i åldern 
fyra till fem år rekommenderas nio till femton barn. Dessa riktmärken måste relateras 
till bland annat personalens utbildning och kompetens, antal personal, barngruppens 
sammansättning och förskolans lokaler (Skolverket, 2016). Skolverket (2016) ger 
allmänna råd, utifrån skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010), om att arbetslag tillsammans med förskolechefen 
ska bedöma hur verksamheten ska anpassas för att främja utvecklingen för barn i 
behov av särskilt stöd. Alternativa stödåtgärder som framförs av Skolverket (2016) är 
konsultation och handledning till personalen inom det specialpedagogiska, medicinska 
eller psykologiska området, mindre barngrupper, anpassade lokaler, 
personalförstärkning till antingen barngruppen eller till det enskilda barnet. De 
insatser som görs ska kontinuerligt följas upp och utvärderas (Skolverket, 2016). Även 
Drugli (2003) framhäver vikten av att arbeta tillsammans med andra yrkesutövare för 
att få handledning i en svår arbetssituation och vidare främja kvalitén i arbetet. Det är 
viktigt att inte arbeta ensam med stora problemställningar. 

Edfelt (2015) framför det som positivt att försöka sätta sig in i barnets situation för att 
känna sympati och få förståelse. Det tar tid att reflektera över situationer men ibland 
kan en timme av reflektion leda till något positivt (Edfelt, 2015). Om orsaken till ett 
problemskapande beteende ska synliggöras menar författaren att förskollärarna 
behöver se till det fysiska rummet, personer, situationer, rutiner och aktiviteter där ett 
problemskapande beteende uppkommer. Akalin m.fl. (2014) framför att olika 
anpassade metoder, miljöanpassning och beteendestrategier främjar inkludering. 
Även Nordin-Hultmans (2004) studie framhäver att barns identiteter och 
subjektskapande påverkas av förskole- och skolmiljöer. Hennes studie visar på att 
materialet i de svenska förskolorna som ska främja barns aktiviteter, lek och lärande 
är begränsade. Studien synliggör att en stor del av materialet är utom räckhåll för 
barnen. Lite av materialet beskrivs som lätt att koncentrera sig på eller som kan behålla 
barnens uppmärksamhet. Nordin-Hultman (2004) menar att de pedagogiska 
miljöerna behöver innehåller många handlingsmöjligheter och arbetssätt samt att tid 
och rum har större variation för att främja barns olikheter. Författaren menar att man 
i förskolan behöver fokusera på möjligheter att finna intressanta aktiviteter och skapa 
meningsfullhet för barnen. 

Både Edfelt (2015) och Mogharreban och Bruns (2009) framför att förskollärare 
behöver samarbete och kommunikation i arbetslaget och med andra yrkesgrupper för 
att kunna tillgodose barns olika behov. Författarna menar att det behövs tid och pengar 
för att bidra till professionell kunskapsutveckling om detta ska bli möjligt. Även Akalin 
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m.fl. (2014) poängterar samarbete med föräldrar och andra yrkesgrupper. 
Mogharreban och Bruns (2009) menar att detta behövs för att skapa positiva attityder, 
en gemensam vision för vad inkludering i förskolan handlar om och för att utveckla 
kunskap och förståelse om sin egen påverkan. Författarna skriver även att det kan 
inkludera högre nivåer och synliggöra vilka resurser som behövs i arbetet. Utifrån detta 
framförs planeringstid som en viktig faktor till att främja inkluderingen och se över de 
stöd som behövs för det individuella barnet. Det framkom att förskollärarna måste få 
denna tid för att kunna uppfylla ett optimalt stöd. Brotherson, Sheriff, Milburn och 
Schertz (2001) efterfrågar strategier från förskolecheferna som bidrar till ändrat 
personalmönster som leder till vidareutbildning och mer planeringstid. Vidare 
efterfrågar de även strategier för att sprida aktuell forskning och praktiska förslag till 
personalen. 

Edfelt (2015) beskriver att målet med inkludering i förskolan är att barnets utveckling, 
delaktighet och välmående ska främjas. För att nå dit i praktiken behövs det 
återkommande diskussioner i arbetslaget, med chef och föräldrar. Förskollärarna 
behöver kunna ta ställning i olika situationer för vad som är bäst just då. Vidare menar 
författaren att i vissa fall kan eventuella särlösningar behövas för att förhindra att 
barnet ska misslyckas. Diskussionen om gränsen mellan särlösning och exkludering 
behöver komma upp till ytan. Med särlösningar menar Edfelt (2015) att det enskilda 
barnet kan behöva vara engagerad på en annan nivå än resten av barngruppen, till 
exempel genom att sitta på ett annat ställe i rummet men ändå vara delaktig. 

Akalin m.fl. (2014), Brotherson m.fl. (2001) och Gal m.fl. (2010) visar att överlag är 
förskollärare och förskolechefer positivt inställda till inkludering av barn i behov av 
särskilt stöd. Drugli (2003) poängterar att oavsett vilka rambetingelser arbetet har ska 
personalen förhålla sig till barnet eftersom barnet finns där oavsett om 
åtgärdsmöjligheterna är idealiska eller inte. Barnen behöver yrkesutövare som ser sig 
själva som viktiga verktyg eftersom tidiga åtgärder minskar risken för en negativ 
utveckling senare i livet (Drugli, 2003). Pramling Samuelsson m.fl. (2015) framför att 
samhällets intentioner bildar de riktlinjer som gäller för förskolan på en politisk nivå 
men poängterar att varje arbetslag i förskolan ansvarar för att planera hur de löser 
arbetet i relation till stora barngrupper. Vidare framförs att även om förskollärare inte 
själva kan påverka alla faktorer kan de diskutera kompetensutveckling och 
förutsättningar som finns i arbetslaget och barngruppen.  

2.7 Sammanfattning  

Även om skollagen (SFS 2010:800) och förskolans läroplan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) framhåller att förskolan ska anpassas till alla barn 
lever inte alla kommuner upp till detta (Björck-Åkesson, 2014). Forskning visar att 
förskollärare och förskolechefer överlag är positivt inställda till inkludering av barn i 
behov av särskilt stöd (Akalin m.fl., 2014; Brotherson m.fl., 2001; Gal m.fl., 2010). 
Dock upplever vissa förskollärare att de inte har tillräckligt med kunskap inom 
området (Akalin m.fl., 2014) och vissa förskolechefer påpekar att det kan vara svårt att 
införa inkludering i praktiken (Brotherson m.fl., 2001). Det finns en risk att 
förskollärare känner att de är otillräckliga i sin profession (Pramling Samuelsson m.fl., 
2015) och detta kan leda till att de sjukskriver sig (Edfelt, 2015; Drugli, 2003).  
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3 Metod  

I det följande redovisas föreliggande studies forskningsstrategi, 
datainsamlingsmetoder, urval, tillvägagångssätt, analysmetod, forskningsetiska 
principer och reliabilitet, validitet och generalisering. 

3.1 Forskningsstrategi  

Eftersom studiens kunskapsteoretiska ståndpunkt var att undersöka hur några 
förskollärare och förskolechefer upplever inkludering av barn i behov av särskilt stöd 
föll det sig naturligt att utgå från en kvalitativ forskningsstrategi. En kvalitativ 
forskningsstrategi lägger vikt vid individernas uppfattningar och tolkningar samt 
strävar efter en kontextuell förståelse utifrån värderingar och åsikter (Bryman, 2011). 
För att kunna undersöka hur några förskollärare och förskolechefer upplever 
inkludering av barn i behov av särskilt stöd valdes intervjustudie som 
forskningsdesign. Studien utgick från två förskoleområden för att sträva efter bredare 
kunskap om några förskollärare och förskolechefers perspektiv. 

3.2 Datainsamlingsmetoder   

I vår pilotstudie (Fröderberg Ore & Lövgren, 2015), som gav exempel på hur 
förskollärare kan skapa en främjande miljö för barn i behov av särskilt stöd, framkom 
att även om förskollärarna i teorin vet vad som är gynnsamt är det ingen garanti för att 
det utförs i praktiken (Fröderberg Ore & Lövgren, 2015). Utifrån detta undersöktes i 
föreliggande studie några förskollärare och förskolechefers perspektiv på inkludering 
av barn i behov av särskilt stöd. Undersökningspersonerna benämns i studien för 
informanterna och de två olika förskoleområdena benämns förskoleområde A och 
förskoleområde B. Kvalitativa intervjuer valdes som forskningsmetod för att det ansågs 
som mest lämpad för att belysa informanternas perspektiv (Bryman, 2011). 
Sammanlagt har vi gjort tio intervjuer. Intervjuerna utgick ifrån en semistrukturerad 
form med en intervjuguide som innehöll öppna frågor utifrån det specifika temat, se 
bilaga 2. Bryman (2011) beskriver att detta lämnar en stor frihet åt informanterna när 
de utformade svaren och Stukát (2011) menar att denna metod möjliggör fylligare svar. 
När intervjuguiden formulerades utgick vi ifrån vad vi behöver få reda på för att kunna 
uppnå studiens syfte och svara på dess forskningsfrågor. Intervjufrågorna är 
formulerade så att de söker efter intervjupersonernas perspektiv och samtidigt bidrar 
till svar på forskningsfrågorna. Bryman (2011) poängterar vikten av att utgå ifrån 
intervjupersonernas upplevelser och samtidigt täcka studiens områden eller teman.  

För att kunna vara så lyhörda som möjligt och för att studera vad och hur 
intervjupersonerna svarade, utgick vi från Bryman (2011) och använde 
ljudupptagningar vid intervjuerna. Dessa har sedan transkriberats inför analys. För att 
komma ihåg eventuella tankegångar hade vi med anteckningsblock och penna för att 
kunna föra anteckningar under intervjuernas gång.   

3.3 Urval  

Stukát (2011) menar att det är tidkrävande med intervjuundersökningar där syftet är 
att på djupet förstå varje persons uppfattning och beskriver att det därför är främjande 
med ett lägre antal deltagande personer. Utifrån studiens syfte gjordes ett urval att 
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intervjua åtta förskollärare och två förskolechefer. Fyra förskolor i två 
förskoleområden, två förskolor i varje område, valdes utifrån ett bekvämlighetsurval 
grundat på studiens tidsramar. Det var en förskolechef från respektive område och två 
förskollärare från respektive förskola. I linje med Bryman (2011) var syftet med detta 
att bidra till att belysa om det fanns någon variation i intervjupersonernas utsagor. Det 
var ett målinriktat urval att utgå ifrån både förskollärare och förskolechefer för att de 
båda har inverkan på hur inkludering av barn i behov av särskilt stöd ter sig i praktiken. 
Bryman (2011) beskriver detta val som relevant för forskningsfrågorna.  

3.4 Tillvägagångssätt  

Vi delade upp intervjuerna och ansvarade för ett förskoleområde, en förskolechef och 
fyra förskollärare var. Ett missivbrev, se bilaga 1, skickades till samtliga informanter 
via e-post och vi kontaktade dem via telefon för att boka tid för intervjuer. Samtliga 
intervjuer utfördes i informanternas arbetsmiljö i ett lugnt och ostört rum, något som 
enligt Stukát (2011) bidrar till en trygg och lugn miljö. Vidare började samtliga 
intervjuer med en genomgång om studiens syfte och informanternas rättigheter. 
Informanterna tillfrågades om de godkände att intervjun spelades in med hjälp av 
mobiltelefon och samtliga gav sitt medgivande. Innan frågorna från intervjuguiden 
ställdes efterfrågades bakgrundsfakta så som informanternas ålder, antal verksamma 
år inom yrket och antal barn i den rådande barngruppen. Bryman (2011) påvisar att 
detta underlättar när undersökningspersonens svar ska sättas in i ett sammanhang.  

Under intervjuerna var vi noggranna med att ställa tydliga och öppna frågor, gav 
informanterna betänketid och var lyhörda för deras svar för att ställa uppföljnings- och 
tolkningsfrågor, något som Bryman (2011) beskriver som gynnsamt för att uppfatta 
svaren rätt. Stukát (2011) menar att följdfrågor bidrar till att få så fyllig information 
som möjligt. Vi uppmärksammade att vissa svar besvarade flera frågor och eftersom 
frågorna då gick in i varandra ställdes inte alla frågor. Intervjuguiden använde vi för 
att hålla oss inom temat. Under intervjuerna förde vi stödanteckningar och efter 
intervjuerna försäkrade vi oss om att ljudinspelningen gick bra.  

3.5 Analysmetod 

Samtliga ljudinspelningar från intervjuerna transkriberades och vi delade upp 
transkriberingarna utifrån de intervjuer vi ansvarat för. Vidare granskades samtliga 
transkriberingar enskilt och sen tillsammans för att, som Stukát (2011) beskriver det, 
lära känna materialet riktigt bra. Stukát (2011) ger rådet att vidare se över vilka 
skillnader och likheter som finns i personernas utsagor. Vi använde olika 
färgmarkeringar för att underlätta indelning av nyckelord. Detta kan i linje med 
Bryman (2011) och Thornberg och Forslund Frykedal (2009)  kallas för kodning. Nästa 
steg i dataanalysen var att granska koderna för att se över om de gick in i varandra. I 
linje med Bryman (2011) och Thornberg och Forslund Frykedal (2009) togs hänsyn till 
intervjufrågor och informanternas svar och sambanden mellan koder för att vidare 
generera i kategorier. Empirin tolkade vi tillsammans utifrån studiens teoretiska 
perspektiv som är läroplans- och ramfaktorteori. I linje med Fejes och Thornberg 
(2009) har det teoretiska perspektivet används som ett par ”glasögon” att tolka 
insamlade data genom medan vi satte parantes runt våra egna synsätt. Utifrån detta 
har vi tolkat hur förskollärarna och förskolecheferna upplever att formulerings-, 
transformerings- och realiseringsarenan och ramfaktorer (Linde, 2006) påverkar 
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inkludering av barn i behov av särskilt stöd. För att uppnå mening med studiens 
resultat relaterade vi analysen av data till forskningslitteraturen (Bryman, 2011).  

3.6 Forskningsetiska principer 

I föreliggande studie tas hänsyn till individskyddskravet för att som Vetenskapsrådet 
(2011) beskriver skydda informanterna från skada och kränkning. Under studiens gång 
beaktas därför Vetenskapsrådets (2011) informations-, samtyckes-, anonymitets- och 
nyttjandekrav. Ett missivbrev, bilaga 1, skickades via mail till samtliga informanter 
innan intervjuerna bokades via telefonkontakt. Missivbrevet och muntlig information 
om dess innehåll angavs även innan varje intervju påbörjades för att försäkra att 
informanterna var medvetna om dess innehåll.  

För att leva upp till informationskravet har informanterna i studien informerats om 
studiens syfte, motivet till deras medverkan och studiens olika moment. Vidare har 
informanterna fått information om att de medverkar på frivilliga grunder och kan 
återkalla sitt medgivande. När det kommer till samtyckeskravet har samtliga 
deltagande förskollärare och förskolechefer gett sitt samtycke till sitt deltagande i 
studien utifrån dess syfte och villkor. För att skydda informanternas identitet och 
uppnå anonymitetskravet utelämnas namn på informanter, förskolor och orter. Någon 
obehörig har inte tagit del av studiens insamlade data. Nyttjandekravet har i studien 
uppnåtts genom att informanterna informerats om att insamlade data endast är avsedd 
för föreliggande studie, något som även har efterlevts.  

3.7 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Bryman (2011) beskriver vikten av att se till undersökningens reliabilitet och validitet 
för att bedöma dess kvalitet. Vidare beskrivs reliabilitet handla om studiens 
tillförlitlighet och ser till om undersökningens resultat skulle bli desamma om 
undersökningen görs en gång till. Vi bedömer att informanterna gav ärliga svar på våra 
intervjufrågor. Att informera informanterna om deras rättigheter och studiens syfte 
resulterade i att informanterna kände förtroende som bidrog till ärliga svar. Att 
intervjuerna utfördes enskilt, i en lugn miljö på informanternas arbetsplats bidrog 
även till en trygghet. De uppföljnings- och tolkningsfrågor som ställdes under 
intervjuerna bidrog till förståelse för informanternas perspektiv. Den 
semistrukturerade intervjuguiden med öppna frågor bidrog till öppna och personliga 
svar i samtliga intervjuer. Med hjälp av transkriberingarna kunde vi tolka insamlad 
data utifrån deltagarnas perspektiv.  

Bryman (2011) beskriver validitet som en bedömning av om undersökningens 
slutsatser hänger ihop, om resultaten är trovärdiga eller inte. Enligt Stukát (2011) kan 
man inte garantera att informanterna i intervjuerna svarar ärligt om vad de gör i 
praktiken. Dock är föreliggande studies syfte att söka efter informanternas perspektiv, 
inte att ifrågasätta hur de arbetar i praktiken. Under studiens gång har vi tagit hänsyn 
till att det inte går att bortse från våra egna erfarenheter och synsätt och därför 
distanserat oss själva så gott det går. Detta för att tolka informanternas svar utifrån 
deras perspektiv. Vidare bidrog studiens teoretiska perspektiv till att vi analyserade 
insamlade data utifrån detta perspektiv och lämnade, i den mån det går, våra egna 
erfarenheter och synsätt utanför. Studiens metod- och urval anser vi vara lämpade för 
att uppnå trovärdighet i studiens resultat. Informanterna har relevant kunskap om 
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ämnet och genom intervjuerna fångar vi deras perspektiv. Vi finner därför att det är 
informanternas perspektiv vi synliggjort och slutsatsen som trovärdig. 

Generalisering handlar om huruvida resultatet kan ses som generellt giltigt för andra 
kontexter (Bryman, 2011). Syftet med studien är inte att resultera i slutsatser som är 
giltiga för alla verksamma inom förskolan. Syftet är att undersöka hur några 
förskollärare och förskolechefer upplever inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 
Därför kan inte föreliggande resultat generaliseras till att alla verksamma i förskolan 
har samma perspektiv (Bryman, 2011). Stukát (2011) framför att i kvalitativ forskning 
är huvuduppgiften att tolka och förstå resultatet, inte att generalisera.  

4 Resultat  

Insamlade data från samtliga intervjuer har kategoriserats och presenteras under 
respektive rubrik i avsnittet 4.1 Empiri. Kapitlet sammanfattas i avsnittet 4.2 
Sammanfattning. 

4.1 Empiri  

Utifrån studiens syfte har insamlade data delats in i kategorierna Perspektiv på 
specialpedagogik och inkludering, Förskollärarnas och förskolechefernas 
förutsättningar för att inkludera barn i behov av särskilt stöd, Strategier som 
används i den pedagogiska verksamheten och Faktorer som påverkar inkludering av 
barn i behov av särskilt stöd. Kategorierna presenteras i detta avsnitt under respektive 
rubrik. 

4.1.1 Perspektiv på specialpedagogik och inkludering 

I båda förskoleområdena är förskollärare och förskolechefer positiva till inkludering 
av barn i behov av särskilt stöd. Barn i behov av särskilt stöd kan finnas på flera olika 
sätt och nivåer. Alla barn är i behov av särskilt stöd någon gång, det kan bland annat 
handla om föräldrars skilsmässa, inskolning, språk eller kommunikationssvårigheter, 
nedsatt hörsel och syn, fysiska hinder och olika beteenden. Samtliga belyser att arbetet 
handlar om att finna strategier som fungerar och underlättar för det enskilda barnet 
och dess behov. Det handlar om kartläggning om när, var och hur det fungerar som 
bäst för barnet och utifrån det anpassa verksamheten. 

Förskollärarna beskriver att inkludering av barn i behov av särskilt stöd är ett 
arbetssätt som ingår i förskolemetodiken men att det inte alltid är det lättaste att 
utföra. Förskolechefen i förskoleområde A och vissa av förskollärarna poängterar 
vikten av att vara medveten om sina egna synsätt för att på bästa sätt kunna skapa en 
inkluderande miljö. Annars beskrivs en risk att problemet placeras hos barnet istället 
för att se hur man kan tillgodose barnets behov. Vidare beskrivs att barn i behov av 
särskilt stöd är en väckarklocka eftersom det är något i barnets omgivning som behöver 
anpassas efter dess behov. 

En av förskollärarna i förskoleområde B menar att specialpedagogiken har gjort en stor 
reform, en ändring i sitt utförande, genom tiderna. Förskolläraren beskriver att mycket 
har ändrats sen hen utbildade sig men viss kunskap har förskolläraren ändå med sig 
som kan omsättas till hur verksamheten organiseras idag. Vidare beskrivs att tidigare 
skrev förskollärarna åtgärdsprogram, något som nu tagits bort. Enligt förskolläraren 
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handlade åtgärdsprogrammet mera om barnets anpassning till verksamheten medan 
det idag mer handlar om verksamhetens anpassning till barnet.   

4.1.2 Förskollärarnas och förskolechefernas förutsättningar för att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd 

I förskoleområde A arbetar två av de intervjuade förskollärarna på varsin avdelning 
med 16 barn i ålder ett till tre år. De resterande förskollärarna i samma område arbetar 
på varsin avdelning med 22 barn i ålder tre till sex år. I förskoleområde B arbetar en 
förskollärare på en avdelning med 15 barn i ålder ett till tre år, en annan förskollärare 
arbetar på en avdelning med 20 barn i ålder tre till sex år och de resterande två 
förskollärarna i samma område arbetar på en avdelning där det går 42 barn i ålder fyra 
till sex år. 

Både i förskoleområde A och B upplever förskollärarna och förskolecheferna att de har 
grundkunskaper om hur de ska inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 
Dessa grundkunskaper är formade av respektive utbildningar, intresse av att kunna 
stödja alla barn i förskolan men framför allt genom tidigare erfarenheter. 
Förskollärarna menar att de fått kunskap genom realiseringen av sin teoretiska 
bakgrund i verksamheten. Erfarenhet om olika behov beskrivs leda till bredare 
kunskap inom området. Vissa av förskollärarna anser sig aldrig vara fullärda eftersom 
barnens behov skiljer sig så mycket åt. Kunskapen ses utvecklas i samspelet med olika 
individer, det blir barnen som lär förskollärarna vilka strategier som kan vara 
gynnsamma.  

I förskoleområde B är några förskollärare nöjda med den vidareutbildning de har fått 
för att kunna fördjupa sig i olika behov. Ett par förskollärare från båda 
förskoleområdena har kunskapsutbildning inom specialpedagogik och en del 
förskollärare har ett större intresse för specialpedagogik än andra. Samtliga 
förskollärare och förskolechefer ser kunskapsutveckling som gynnsamt men behovet 
av en bredare kunskap inom specialpedagogik varierar.  

När det gäller mindre avancerade som till exempel utåtagerande eller om det inte är något 
jättestort handikapp tycker jag att jag har koll på. Att försöka lösa det, hur gör vi för att det ska bli 
lugnare. Hittar det som fungerar. 

Grundläggande kunskap och förståelse finns hos oss i arbetslaget men det finns alltid en 
osäkerhetskänsla om man gör rätt och tillräckligt för att möta barnens behov. Man slits till viss 
del mellan vad som anses vara rätt uppförande och barnets faktiska förmåga. Det är en svårighet 
att lägga kraven på rätt nivå.  

Båda förskolecheferna ställer höga krav på förskollärarna när det kommer till hur de 
anpassar verksamheten till alla barn. Förskollärarna beskrivs ha kunskap för att kunna 
utföra det och ansvara för att informera förskolecheferna om de behöver ytterligare 
resurser. Förskolechefen i förskoleområde A menar att förskollärarna ibland behöver 
utbildning för att tillgodose barns olika behov, till exempel för att kunna anpassa 
verksamheten efter hörselnedsättning. Förskolechefen i förskoleområde B klargör att 
det är viktigast att ha positiv personal som har viljan att utvecklas, tycker det är kul 
med barnen, har kunskapen samt kan få ut den i verksamheten. Utan det beskrivs 
arbetet inte fungera. Samma förskolechef framför att alla arbetslag är olika och att man 
därför måste vara lyhörd för att vissa behöver mer tid än andra att komma fram till 
lämpliga strategier.  
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I båda förskoleområdena framför förskollärarna en säkerhet av att kunna tillgodose 
barns behov när behovet inte är av en svårare variant. Förskollärarna menar att det är 
de som identifierar behoven men poängterar att det är svårt att få ytterligare resurser 
som t.ex. extra resurspersonal eller mer planeringstid även om det skulle behövas. I 
förskoleområde B finns det en känsla bland några av förskollärarna att det ofta är de 
barn som har fysiska behov som får mest resurser eftersom det då finns papper som 
styrker behovet. Förskollärarna känner att det är de i slutändan som, i den mån det 
går, får anpassa miljö och strategier för att på bästa sätt inkludera alla barn i 
verksamheten.  

Det är vi pedagoger som får axla utmaningen att göra situationerna så meningsfulla som möjligt 
för alla barn. Det kräver flexibilitet, kreativitet och samarbete. 

I kommunen där förskoleområde A ligger finns det en specialpedagog knuten till 
förskolorna, något som även finns knutet till förskoleområde B. Specialpedagogerna 
handleder med stöd och råd om strategier, hjälper till att ta fram anpassat material, 
vara någon man kan bolla idéer med och kan hjälpa till att utforma en särskild 
utvecklingsplan vid behov. Samtliga informanter är positiva till samarbetet med 
specialpedagogerna och berättar att det har bidragit till mer kunskap inom ämnet.  

Ett par avdelningar i båda förskoleområdena har en extra resursperson. Överlag är 
resurspersonerna knutna till avdelningen, något som upplevs förstärka arbetslaget så 
att förskollärarna hinner stötta barn i behov av särskilt stöd. De medverkande 
förskollärare som arbetar på dessa avdelningar upplever att det blir en stor skillnad på 
hur man hinner och kan anpassa den pedagogiska verksamheten efter barnens olika 
behov. På avdelningen med 42 barn i förskoleområde B finns det två resurspersoner 
som är knutna till varsitt barn. 

I förskoleområde B finns det en grupp som består av specialpedagogen, förskolechefen 
och biträdande förskolechefen i området. Gruppen träffas en gång i veckan för att 
kunna diskutera och planera kring de specifika behov som finns och för att planera 
kring dessa. 

4.1.3 Strategier som används i den pedagogiska verksamheten 

Både förskollärare och förskolechefer poängterar vikten av att hitta strategier som 
fungerar för att tillgodose alla barns behov. Den strategi som överlag ses som positiv 
är att dela in barngruppen i mindre grupper oavsett behov. Detta bidrar till ett lugnare 
tempo för både barngrupp och personal, lättare att anpassa lekkombinationer, 
språkbruk och bemötande till både det enskilda barnet och barngruppen, minskat 
bakgrundsljud och mer språkutvecklande miljö. En del av förskollärarna menar att en 
extra resursperson gör så att de kan dela in barngruppen i mindre grupper, medan 
andra beskriver att det går när man har ett sammansvetsat arbetslag som har arbetat 
fram gemensamma strategier. Förskolechefen i förskoleområde A är medveten om att 
det ibland behövs fler personer i arbetslaget för att kunna dela in barngruppen i mindre 
grupper. Detta försvåras dock av ekonomin.  

Att identifiera ett behov och planera utefter det är ytterligare en strategi som lyfts fram 
av förskollärarna och förskolecheferna. Det kan handla om att det till exempel behövs 
lösningar som möblering, extra personal eller utrustning under en period. Allt 
beroende av det specifika behovet. Vidare ses det som viktigt att de arbetssätt som 
planeras delas av hela arbetslaget för att barnen ska få en tydlig plattform.   
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För att kunna identifiera ett behov anses planeringstid vara viktigt av förskolecheferna 
och av en del förskollärare. Förskolechefen i förskoleområde A beskriver tid som en 
bristvara och poängterar vikten av att använda planeringstiden på rätt sätt genom att 
prioritera det som anses viktigast. Enligt förskollärarna används planeringstiden till 
identifiering av behov, planering av arbetssätt och uppföljning och analys angående 
detta. Planeringarna bidrar till att verksamheten struktureras upp och det minskar 
risken för att aktiviteter rinner ut i sanden. Förskollärarna menar att planeringen är 
viktig för att hinna reflektera över och planera den pedagogiska verksamheten. Det 
finns en önskan om fler planeringstimmar. 

Ytterligare positiva strategier som förskollärarna använder är tydliga instruktioner, 
belysa barnens positiva sidor istället för de negativa, anpassa aktiviteter efter 
individens förutsättningar för att minimera risken att misslyckas och att bidra till att 
barnen känner att de själva får påverka sin vardag. En förskollärare i förskoleområde 
B lyfter frågan om inkludering alltid är det bästa för barnet. Förskolläraren menar att 
förskolan är till för alla barn men alla barn kanske inte klarar att vara i verksamheten 
hela tiden utan behöver gå undan. I och med detta beskrivs vikten av kommunikation 
i arbetslaget så alla har förståelse för barnets behov. 

4.1.4 Faktorer som påverkar inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

Ur förskollärarnas och förskolechefernas utsagor framträder olika faktorer som 
påverkar inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna ser att 
kunskapsbrist om barn i behov av särskilt stöd är en faktor som försvårar att tillgodose 
alla barns behov.  

Jag skulle absolut behöva mer kunskap i olika typer av behov. Många gånger brottas man med att 
man faktiskt inte riktigt vet vad som är bäst för barnet. Vart går gränsen till att utmana till att 
man utmanar för mycket så att man blir elak? Oftast går man på känslan och utifrån det man 
tidigare vet om barnet. Jag tror att ju mer kunskap jag har desto bättre pedagog kan jag bli. 

Att ha relevant kunskap om barn i behov av särskilt stöd beskrivs av förskollärarna leda 
till att de då kan hitta lämpliga metoder och förhållningssätt till barnens olika behov. 
Det bidrar till en förståelse för barnets perspektiv och väcker ett intresse för hur man 
på bästa sätt kan skapa en främjande miljö för alla barn.  

Förskollärarna upplever att stora barngrupper försvårar att inkludera alla barn i 
barngruppen. Stora barngrupper leder även till att förskollärarna upplever personal- 
och tidsbrist. Exempel som lyfts fram är att förskollärarna inte alltid kan bidra till den 
vuxennärvaro som behövs för att stötta eller ligga steget före. På avdelning där det går 
42 barn i förskoleområde B framför en förskollärare det som negativt att arbeta i en 
barngrupp med 42 barn. Det finns en känsla av att inte kunna knyta an till samtliga 
barn och det finns en risk att inte känna sig nöjd med hur man tillgodosett alla barns 
behov under dagen. Även förskolechefen i samma område anser att för stora 
barngrupper försvårar inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Överlag har 
förskollärarna teori och grundkunskaper om vad som behövs men det når inte alltid ut 
i praktiken. 

Tyvärr handlar det idag många gånger om att släcka bränder. Tiden finns inte så som man skulle 
önska att jobba med dessa barn. Vi vet många gånger vad vi borde göra men jag upplever att jag 
inte hinner med alla barns behov i dom här stora barngrupperna. 

Kan vara svårt att hinna fånga alla situationer som uppstår för att hjälpa dom barn med särskilda 
behov. Hos vissa barn gäller det att ligga ”steget före”, vilket många gånger inte går att göra. 
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Att förskollärarna inte alltid i praktiken kan utföra sina sysslor på det sätt de vill skapar 
frustration hos förskollärarna eftersom de vill tillgodose alla barns behov. Några 
förskollärare poängterar att de vet vad de är ålagda att göra enligt läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2010) men att de inte alltid kan uppnå detta på grund av 
bristfälliga resurser.  

Förskollärarna påpekar även lokalernas begränsningar och menar att det blir påtagligt 
när barngrupperna är stora. 

Storleken på våra grupper talar emot dessa barns stödbehov eftersom många relationer och den 
fysiska miljön blir påfrestande för många.  

Ekonomi är ytterligare en faktor som både förskollärare och förskolechefer lyfter 
eftersom det bland annat påverkar förskolans möjlighet till extra resurspersoner och 
material.  Även om en extra resursperson underlättar arbetet framkom även att det är 
en låg personaltäthet i barngruppen under morgonen och eftermiddagen. En 
förskollärare i förskoleområde B förklarar problematiken med bristen på ekonomiskt 
stöd för anpassat material:  

Om det handlar om material vi behöver så får det gå på våra pedagogiska pengar. Det finns inget 
speciellt som är avsett för... Det är ju elevpengen som fördelas per hur mycket barn vi har. Sen är 
det ju vissa barn med funktionshinder och då ska det ju vara barn med diagnoser som får en extra 
pott för att det behövs tillskjutas, eh... Ja, idag handlar det om diagnoser. Men då kan man söka 
pengar för det. 

Både förskolechefer och förskollärare belyser vikten av ett gott och nära samarbete 
med barnens föräldrar för att ge betydelsefulla förutsättningar för barnets trivsel och 
utveckling i förskolan. Denna kontakt kan både förbättra och försvåra inkludering av 
barn i behov av särskilt stöd. Föräldrar beskrivs känna sina barn bäst och tillsammans 
kan man komma fram till lämpliga strategier som är utformade efter barnens behov. 
Dock ses arbetet försvåras när föräldrarna inte vill se eller höra om barnets särskilda 
behov och en fingertoppskänsla poängteras för att bibehålla en god kontakt med 
föräldrarna.  

Ytterligare faktorer som förskollärarna ser försvåra det inkluderande arbetet är orolig 
barn- och personalgrupp, litet stöd från chefer, dålig struktur och stressfyllda miljöer. 
Förskolechefen i förskoleområde A menar i sin tur att det är viktigt att förskollärarna 
är medvetna om att för det mesta finns det inte några snabba lösningar utan det är 
viktigt att ha is i magen.  

Men annars så kan ett problem vara att personalen vill mer än vad dom kan. Dom förväntar sig 
mer än vad som är rimligt. Ju mer kunskap dom har och bättre dom kan det, ju mer resultat vill 
dom ha. Och det kan vara stressande. Men det är inget bråttom, det fixar sig. Jobba på det, 
resultatet kommer. Kanske inte den här terminen men det måste få ta tid. 

4.2 Sammanfattning  

Förskollärarnas och förskolechefernas utsagor i de båda förskoleområdena är överlag 
eniga med varandra. Både förskolechefer och förskollärare har en gemensam syn på 
sina förutsättningar och hinder för att kunna inkludera barn i behov av särskilt stöd. 
Samtliga informanter har ett relationellt synsätt. 

Förskollärarna i de båda förskoleområdena har olika förutsättningar när det kommer 
till antal barn i barngrupperna. Det råder delade meningar om hur förskollärarnas 
kunskap och erfarenheter räcker till för att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Det 
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samma gäller tillgången till vidareutbildning. Förskollärarna och förskolecheferna 
upplever att de specialpedagoger de har tillgång till ger förskollärarna bra 
förutsättningar att kunna inkludera barn i behov av särskilt stöd. Även de extra 
resurspersoner som finns anses bidra till att förskollärarna kan ägna mer tid till barn i 
behov av särskilt stöd. 

Förskollärare och förskolechefer har strategier för att på bästa sätt inkludera barn i 
behov av särskilt stöd. Dock tillämpas inte alltid dessa strategier eftersom 
planeringstiden inte räcker till att identifiera problemet och vidare hitta lämplig 
strategi. Förskolecheferna förväntar sig att förskollärarna har rätt kunskap för att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd. Ändå finns det en medvetenhet om att det 
ibland behövs extra resurser för att kunna inkludera alla barn. Resurser som inte alltid 
finns på grund av ekonomin och som vidare lägger ansvaret på förskollärarnas axlar. 
Stora barngrupper försvårar inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Det leder till 
att förskollärarna känner att de inte räcker till för att kunna tillgodose alla olika behov. 
Även om metoden att dela in barngruppen i mindre grupper anses som gynnsamt för 
att alla barn ska bli inkluderade utförs detta olika i olika arbetslag. En del arbetslag 
anser att de behöver en extra resursperson för att kunna dela barngruppen medan 
andra hittar lämpliga strategier för att få detta att fungera utan resurser. 

5 Resultatanalys 

Studies syfte är att undersöka hur några förskollärare och förskolechefer upplever 
inkludering av barn i behov av särskilt stöd. I detta kapitel presenteras vår analys av 
studiens empiri som tolkats utifrån läroplans- och ramfaktorteorin samt litteratur och 
tidigare forskning som presenterades i bakgrundskapitlet. Kapitlet är indelat i olika 
rubriker som belyser de punkter som framträtt i resultatet. Avslutningsvis följer en 
sammanfattning. 

5.1 Förutsättningar och ramfaktorer  

Föreliggande resultat visar tydligt att det är olika förutsättningar och faktorer som 
påverkar förskolans praktik. Utifrån läroplansteorin kan man granska hur den 
formulerade läroplanen och den pedagogiska verkligheten förhåller sig till varandra 
(Linde, 2006). Sett utifrån denna teori beskriver, i formuleringsarenan, både skollag 
(SFS 2010:800) och läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) att alla barn ska 
inkluderas i förskolan. Dock visar resultatet att förskollärarna och förskolecheferna 
upplever att det finns en mängd olika faktorer som påverkar det verkliga innehållet i 
realiseringsarenan. De största faktorerna är bland annat stora barngrupper, brist på 
planeringstid, ekonomi och utbildning. De är intressant att resultatet tar upp samma 
ramfaktorer som även Linde (2006) belyser. Dessa faktorer bidrar till att 
förskollärarna inte alltid lever upp till både skollag (SFS 2010:800) och läroplan 
(Utbildningsdepartementet, 2010). I linje med Linde (2006) visar resultatet att det 
finns ett samband mellan resultat, undervisningsförlopp och yttre begränsningar.  

Enligt resultatet meddelas förskolecheferna när förskollärarnas kunskap och resurser 
inte räcker till. På förskolechefsnivå verkar man, i linje med Skolverket (2014), se över 
om resurserna är tillräckliga för att tillgodose barn i behov av särskilt stöd. Även om 
förskolecheferna är medvetna om att det ibland behövs ytterligare resurser för att 
förskollärarna ska kunna inkludera barn i behov av särskilt stöd är de i sin tur bundna 
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av riktlinjer angående antal i barngrupper och ekonomiska förutsättningar. Vidare 
läggs ansvaret på förskollärarna. Utifrån läroplansteorin kan man då tolka det som att 
de riktlinjer som kommer från formuleringsarenan inte ligger i linje med de resurser 
som ges i transformeringsarenan (Linde, 2006). Förskollärarna verkar inte alla gånger 
ha rätt förutsättningar för att i realiseringsarenan kunna inkludera barn i behov av 
särskilt stöd. Det framkommer att kommunernas beslut angående ekonomiska 
resurser och antal i barngrupper påverkar hur den pedagogiska verksamheten kan leva 
upp till läroplanens innehåll (Utbildningsdepartementet, 2010). De undersökta 
kommunerna är långt ifrån de riktlinjer om antal barn i barngrupperna som framförs 
av Skolverket (2016). 

Skolverket (2016) framför att personalförstärkning till antingen barngruppen eller till 
det enskilda barnet kan ge förskollärarna stöd i inkluderingen av barn i behov av 
särskilt stöd. Rådande resultat visar att en av avdelningarna har resurspersoner knutna 
till de enskilda barnen medan de andra använder resurspersonen som stöd till hela 
barngruppen. Detta stämmer inte överens med Edfelts (2015) påstående att 
resurspersonen oftast knyts till det barn som anses ha ett problemskapande beteende. 
Edfelt (2015) förespråkar kunskap hos förskollärarna istället för resursperson eftersom 
de ofta är outbildade. Dock visar föreliggande resultat att resurspersonerna gör det 
möjligt för förskollärarna att ägna mer tid till barn i behov av särskilt stöd.  

5.2 Kunskap  

Studiens resultat visar att det råder delade meningar om hur förskollärarnas 
grundkunskap räcker för att skapa en inkluderande verksamhet. Detta verkar bero på 
vilka behov som råder i den aktuella barngruppen. Är det ett behov man har tidigare 
erfarenhet av kanske det leder till en känsla av att man räcker till. Har man däremot 
inte någon tidigare erfarenhet av ett visst behov kan det eventuellt bli svårt att veta 
vilka strategier man ska tillämpa. Utifrån detta kanske förskollärares grundutbildning 
anses ge för lite kunskap om specialpedagogik och olika behov. I linje med resultatet 
visar Akalin m.fl. (2014), Edfelt (2015) och Gal m.fl. (2010) att grundutbildningen är 
bristfällig eftersom förskollärare har en osäkerhet i hur de ska tillgodose olika behov. 
Utifrån läroplansteorin (Linde, 2006) kan man här tänka sig att de riktlinjer som 
formuleras i formuleringsarenan inte ligger i linje med den grundutbildning som ges i 
transformeringsarenan. Å andra sidan synliggör resultatet att förskollärarnas kunskap 
och erfarenhet ständigt breddas i mötet med barnens olika behov. Även Gal m.fl. 
(2010) beskriver att förskollärare med mer erfarenhet har en större förmåga att 
identifiera barns behov och kan tillgodose dessa. En tolkning kan vara att en bredare 
utbildning efterfrågas för att lättare hitta de strategier som är gynnsamma för barnet, 
även om praktisk erfarenhet om olika behov bidrar till större kompetens.  

Empirin visar att förskolecheferna upplever att förskollärarna har rätt förutsättningar 
och kunskap för att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Ändå framkommer det att 
det ibland behövs en resursperson och ytterligare utbildning inom vissa områden för 
att kunna tillgodose barnets behov. Resultatet tolkas som att förskolecheferna anser 
att det ibland är svårt att inkludera barn i behov av särskilt stöd något som även 
Brothersons m.fl. (2001) studie visar. Studiens resultat visar att man på 
förskolechefsnivå anser att kompetensen skiljer sig mellan arbetslagen och att vissa 
behöver mer tid än andra för att kunna inkludera barn i behov av särskilt stöd. Även 
Jonsdottir (2007) belyser skillnaden i olika arbetslag. 
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Resultat visar, i enlighet med Skolverket (2016), att specialpedagogerna i båda 
förskoleområdena gynnar förskollärarnas förutsättningar att inkludera barn i behov av 
särskilt stöd. I och med att specialpedagogerna kan bidra med kunskap som 
förskollärarna kanske inte alltid har kan det ses som en kunskapsutveckling och nya 
erfarenheter. Det verkar som att specialpedagogen kan bli ett stöd när förskollärarna 
känner sig frustrerade att inga strategier fungerar. Att samarbeta med andra 
yrkesutövare beskrivs av Drugli (2003) och Edfelt (2015) som gynnsamt för förskolans 
kvalitet samt för förskollärarnas arbetssituation.  

5.3 Stora barngrupper  

Enligt studiens resultat är barngrupperna för stora, något som verkar bidra till att 
förskollärarna inte upplever att de räcker till för att tillgodose alla barns behov. Även 
om de vet hur de på bästa sätt ska inkludera barn i behov av särskilt stöd hinner de inte 
alltid utföra det på grund av att barngruppen innehåller för många barn. Även 
Pramling Samuelssons m.fl. (2015) studie visar att en för stor barngrupp leder till att 
förskollärare upplever svårigheter att uppfylla förskolans uppdrag och riskerar att 
förskollärarna känner sig otillräckliga i sin profession.  

De medverkande förskollärarna förespråkar att dela in barngruppen i mindre grupper, 
något som även Pramling Samuelsson m.fl. (2015) rekommenderar.  Resultatet visar 
att vissa förskollärare upplever att gruppindelningen påverkas av tillgång till en extra 
resursperson och andra ser att det påverkas av om arbetslaget har gemensamma 
strategier. Utifrån detta synliggörs återigen att olika arbetslag ger olika förutsättningar 
för att barn i behov av särskilt stöd ska inkluderas. Det blir även synligt att de strategier 
förskollärarna använder, som är att dela in barngruppen i mindre grupper, för att 
underlätta arbetet i stora barngrupper begränsas av att de inte får de resurspersoner 
som efterfrågas. När det kommer till de teoretiska perspektiven blir det tydligt att olika 
beslut i transformeringsarenan gör så att olika ramfaktorer begränsar varandra.  

5.4 Förhållningssätt  

Resultatet visar att förskollärarna och förskolecheferna innehar de synsätt som är 
rådande i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010). Detta visar att synsätten som 
formulerats i formuleringsarenan har nått till realiseringsarenan. Eventuella 
svårigheter ses uppstå i relationen mellan barnet och dess miljö, något som Lutz (2013) 
är ett relationellt synsätt. Förskollärarna och förskolecheferna är medvetna om att de 
ansvarar för att skapa rätt förutsättningar för barnet även om det försvåras av stora 
barngrupper, brist på planeringstid, ekonomi och utbildning. Resultatet visar att både 
på förskolechefs- och förskollärarnivå poängteras vikten av en medvetenhet om ens 
eget synsätt för att kunna arbeta efter förskolans riktlinjer (Utbildningsdepartementet, 
2010). Rådande resultat synliggör att eftersom specialpedagogiken ändrats över åren 
har en del förskollärare tidigare arbetat på andra sätt än vad de gör idag. Utan denna 
medvetenhet riskerar gamla synsätt leva kvar och placera problemet hos det 
individuella barnet istället för att se till hur miljön kan anpassas. Även om resultatet 
visar att det finns en efterfrågan på vidareutbildning verkar det som att de förskollärare 
som arbetat länge har fått rätt vidareutbildning eftersom synsätten ligger i linje med 
Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010). Resultatet kan inte liknas med Gal m.fl. 
(2010) som framför att äldre förskollärare tenderar att ha en mindre positiv inställning 
till barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna och förskolecheferna i studien är 
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överlag positiva till inkludering av barn i behov av särskilt stöd likt förskollärarna i 
Akalins m.fl. (2014), Brothersons m.fl. (2001) och Gals m.fl. (2010) studier.  

Som tidigare nämnt synliggör resultatet att olika arbetslag har olika förhållningssätt. I 
och med detta kan barns inkludering både främjas och begränsas. Antingen ser 
förskollärarna till vad de själva kan göra och gör det bästa utifrån rådande 
förutsättningar. Eller så skjuter man ifrån sig problemet, istället som Brotherson m.fl. 
(2001) beskriver det, se sig själv som en lösning. Jonsdottir (2007) visar att det är 
arbetslaget som ger barn förutsättningar till inkludering och det är deras ansvar oavsett 
om barngruppen är stor.  

Studien synliggör att förskollärarna anpassar den pedagogiska verksamheten så gott 
det går efter de förutsättningar de har. Dock räcker inte alltid detta till att kunna 
inkludera barn i behov av särskilt stöd i den pedagogiska verksamheten, något som ska 
göras enligt både skollag (SFS 2010:800) och läroplan (Utbildningsdepartementet, 
2010).  

5.5 Sammanfattning  

Studiens resultat visar att de riktlinjer och förutsättningar som kommer från olika 
arenor (Linde, 2006) verkar inte alla gånger ge förskollärarna och förskolecheferna 
rätt förutsättningar för att kunna inkludera barn i behov av särskilt stöd. Resultatet 
synliggör en mängd olika ramfaktorer (Linde, 2006) som begränsar förskollärarnas 
och förskolechefernas förutsättningar. De betydelsefullaste ramfaktorerna är stora 
barngrupper, brist på planeringstid, ekonomi och utbildning.  

Även om förskollärarna och förskolecheferna upplever att det finns ramfaktorer som 
förvårar deras arbete är de medvetna om att de ansvarar för att skapa rätt 
förutsättningar för barnet. Dock bidrar inte alltid denna medvetenhet till att barn i 
behov av särskilt stöd inkluderas i förskolans verksamhet, något som ska göras enligt 
både skollag (SFS 2010:800) och läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) på grund 
av olika ramfaktorer. 

6 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras först föreliggande studies metod och genomförande. Vidare 
förs en diskussion utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Därefter beskrivs 
studiens slutsats och pedagogisk relevans. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt 
forskning. 

6.1 Metoddiskussion  

Eftersom studiens syfte var att undersöka några förskollärares och förskolechefers 
perspektiv var det en lämplig metod att använda ett kvalitativt angreppssätt med 
kvalitativa intervjuer. Det bidrog till att vi kunde synliggöra hur de tillfrågade 
förskollärarna och förskolecheferna upplever inkludering av barn i behov av särskilt 
stöd.  

Vi är medvetna om att det finns en risk att informanterna eventuellt förskönade sina 
svar under intervjuerna. Ändå upplevs att informanterna förmedlade sitt perspektiv på 
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inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Eftersom informanterna befann sig i sin 
arbetsmiljö och tog del av studiens forskningsetiska principer upplevs att de fick en 
trygghet som resulterade i ärliga svar. Intervjuguiden med öppna frågor ser vi gynna 
att informanternas perspektiv framkom. Att transkribera intervjuerna var 
tidskrävande men det bidrog till att lättare tolka informanternas svar. 

Att vi utgick från både förskollärares och förskolechefers perspektiv bidrog, så vitt vi 
kan förstå, till en bredare förståelse av resultatet. Resultatet visade genom detta hur 
olika nivåer påverkas av varandra och synliggjorde hur perspektiven mellan dem 
skiljer sig något åt. Att utgå från två förskoleområden bidrog inte till någon större 
skillnad i förskollärarnas och förskolechefernas perspektiv, något som vi trodde det 
skulle göra. Däremot synliggjordes några olika förutsättningar och ramfaktorer mellan 
kommunerna. 

Vid en bredare studie kan det vara intressant att även granska resultatet utifrån det 
sociokulturella perspektivet för att synliggöra hur inkludering av barn i behov av 
särskilt stöd påverkas av samspelet med förskollärarna. Det kan även vara användbart 
med deltagande observationer. Bryman (2011) beskriver att deltagande observationer 
fördjupar innehållet och det kan tänkas vara intressant att studera hur förskollärarnas 
utsagor stämmer överens med hur de agerar i praktiken.  

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur några förskollärare och 
förskolechefer upplever inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Studien utgick 
från tre forskningsfrågor för att uppnå syftet: Vilka förutsättningar anser de 
tillfrågade förskollärarna och förskolecheferna att de har för att inkludera barn i 
behov av särskilt stöd?, Anser de tillfrågade förskollärarna och förskolecheferna att 
det finns faktorer som försvårar inkludering av barn i behov av särskilt stöd och vilka 
är de i så fall? och Hur förhåller sig de tillfrågade förskollärarnas och 
förskolechefernas synpunkter till läroplansteorin och ramfaktorteorin?  

Frågeställningarna har besvarats genom att tolka insamlade data utifrån läroplans- 
och ramfaktorteorin. Resultatet visar därmed att informanterna upplever att olika 
beslut i olika arenor och ramfaktorer såsom stora barngrupper, brist på planeringstid, 
ekonomi och utbildning påverkar deras förutsättningar att inkludera barn i behov av 
särskilt stöd. Förskollärarna och förskolecheferna upplever att detta leder till att de 
inte alltid kan inkludera barn i behov av särskilt stöd även om de är ålagda att göra det 
enligt skollag (SFS 2010:800) och läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010). 
Studiens teoretiska perspektiv synliggör att formulerings-, transformerings- och 
realiseringsarenan (Linde, 2006) inte samverkar med varandra på grund av de olika 
ramfaktorerna som synliggjorts. Resultatet stämmer överens med Björck-Åkesson 
(2014) som poängterar att det inte är alla kommuner som tillgodoser att barn i behov 
av särskilt stöd får rätt stöd utformat. 

Även om förskollärarna i studien ser sig själva som viktiga verktyg och gör det bästa de 
kan utifrån de resurser de har hinner de inte alltid utföra teorin i praktiken på grund 
av för stora barngrupper. Man kan fråga sig hur länge förskollärarna orkar ha ansvaret 
på sina axlar eftersom de inte alla gånger har rätt förutsättningar. Detta kan i sin tur 
leda till att förskollärarna blir sjukskrivna (Drugli, 2003; Edfelt, 2015; Pramling 
Samuelsson m.fl., 2015). Det är intressant att ingen av förskoleområdena är i närheten 
av de riktlinjer om antal barn i barngruppen som tagits fram på uppdrag av regeringen 
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(Skolverket, 2016). En faktor kan vara att riktlinjerna är relativt nya och kommunerna 
inte hunnit se över antalet i barngrupperna. Studien visar att förskollärarna som 
arbetar i stora barngrupper inte hinner se varje individ och därmed inte alltid kan 
inkludera barn i behov av särskilt stöd. Frågan blir hur detta påverkar barnens 
framtida skolprestationer? Enligt Björck- Åkesson (2014) kan det leda till senare 
svårigheter.  

Utifrån studiens resultat och tidigare forskning (Pramling Samuelssons m.fl., 2015) 
kan riktlinjerna angående antal barn i barngrupperna (Skolverket, 2016) tänkas vara 
rimliga för att främja inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Om dessa riktlinjer 
följs av landets alla kommuner ges barnen samma förutsättningar när det kommer till 
antal barn i barngruppen. Enligt resultatet är denna förutsättning i de två olika 
kommunerna väldigt olika eftersom en barngrupp i den ena kommunen är dubbelt så 
stor som i den andra kommunen. Utifrån detta är inte förskolan likvärdig för alla barn. 
Ges då alla barn i behov av särskilt stöd samma möjligheter att inkluderas i förskolan? 

Hand i hand med för stora barngrupper verkar förskollärarna tycka att lokalerna inte 
är gynnsamma för att kunna inkludera barn i behov av särskilt stöd. Studien visar att 
förskollärarna är medvetna om den pedagogiska och fysiska miljöns betydelse för att 
kunna inkludera alla barn. Nordin-Hultman (2004) poängterar vikten av den 
pedagogiska miljön, material och hur man organiserar verksamheten för att tillgodose 
barns olika behov. Även om förskollärarna är medvetna om miljöns betydelse kan 
resultatet tolkas som att det finns en gräns för antal barn som är gynnsamt inom 
förskolans väggar för att på bästa sätt inkludera alla barn. En fråga som kan tänkas 
behövs problematiseras på kommunnivå i transformeringsarenan för att ge barnen en 
gynnsam miljö. 

Rådande studie går inte hand i hand med Skolverket (2014) som framför att 
huvudmannen bör se över om förskolechefen har de resurser som krävs för att främja 
arbetet med att tillgodose barn i behov av stöd. Resultatet visar att det som formulerats 
i formuleringsarenan inte nått ner till transformeringsarenan (Linde, 2006). Något 
som kan anses vara problematiskt eftersom barn i behov av särskilt stöd riskerar att 
inte bli inkluderade i förskolans realiseringsarena. Man kan även tänka sig att fler 
förskollärare på andra förskolor upplever barngrupperna som för stora och vidare 
fråga sig hur många barn som inte blir inkluderade i den pedagogiska verksamheten. 
Självklart finns det ytterligare faktorer som ligger bakom barngruppernas storlek, dock 
upplever vi att dessa faktorer bör ses över på en kommunal och politisk nivå eftersom 
resultatet visar att förskollärarna inte alla gånger kan leva upp till skollag (SFS 
2010:800) och läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) på grund av detta. 

Utifrån studiens resultat verkar det inte som att förskollärarnas grundutbildning alla 
gånger räcker för att inkludera alla barn i förskolan, något som även styrks av tidigare 
forskning och litteratur (Akalin m.fl., 2014; Edfelt, 2015; Gal m.fl., 2010). Resultatet 
visar att den teoretiska kunskapen behöver förvandlas till erfarenheter i praktiken. 
Frågan blir då om det endast är erfarna förskollärare som kan inkludera barn i behov 
av särskilt stöd? Studien synliggör att olika arbetslag ger olika förutsättningar för barn 
i behov av särskilt stöd att inkluderas i förskolans verksamhet. Även Jonsdottir (2007) 
synliggör denna problematik. Om man som förskollärare inte har rätt kompetens och 
utbildning kan man ifrågasätta om det enskilda barnet riskerar att inte få rätt 
förutsättningar tidigt i livet. Vår tolkning av studiens resultat kan i likhet med Björck-
Åkesson (2014) bidra till att barn i behov av särskilt stöd riskerar att få svårigheter 
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senare i livet. I sin tur kan de eventuella svårigheterna tänkas påverka det övriga 
samhället.  

Komplexiteten i det hela kan tänkas ligga i formuleringsarenan (Linde, 2006) eftersom 
grundutbildningen inte räcker för att tillgodose alla barns behov. Förskollärarna 
behöver bland annat kunskap och erfarenheter för att kunna utföra detta arbete. 
Eftersom det är allmänt känt att pengar inte finns i överflöd och om det fördelas mer 
pengar på att ge förskollärarna den kompetensutbildning de efterfrågar leder det 
automatiskt till att andra verksamheter och människor påverkas negativt. Dock visar 
resultatet att transformeringsarenan behöver bidra med ytterligare resurser till 
förskolan för att ge alla barn rätt förutsättningar och förebygga senare ekonomiska 
frågor. 

Även om förskollärarna inte alltid har rätt kompetens för att inkludera barn i behov av 
särskilt stöd synliggör studien att ett samarbete med specialpedagoger främjar arbetet. 
Vidare kan detta leda till kunskapsutveckling och nya erfarenheter. På en politisk nivå 
kan det vara ett alternativ att se över om alla kommuner ska få tillgång till en 
specialpedagog knuten till förskolorna för att bidra med tips och råd om hur 
förskollärarna på bästa sätt kan inkludera barn i behov av särskilt stöd. Så även om 
man som förskollärare inte har någon större erfarenhet av barns olika behov kan man 
stöttas av bland annat specialpedagoger.  

Resultatet synliggör att man på förskolechefsnivå anser att förskollärarna ska ha 
långsiktiga mål för att minska stressen i praktiken. Dock upplever förskollärarna en 
känsla av otillräcklighet när de synliggör att det behövs en extra resursperson eller fler 
planeringstimmar för att kunna inkludera barn i behov av särskilt stöd. Resultatet visar 
tydligt att olika ramfaktorer ligger i vägen för förskollärarnas medvetenhet, något som 
kan bidra till att det är svårt att minska sin känsla av att inte räcka till. Förskollärarna 
är ett otroligt viktigt verktyg, något som Jonsdottir (2007) visar i sin studie, men ibland 
behöver de extra resurser för att barnets utveckling ska främjas på bästa sätt.  

6.3 Slutsats 

Rådande studie visar att förskollärarna och förskolecheferna inte alla gånger kan 
inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan även om de är ålagda att göra det 
(SFS 2010:800; Utbildningsdepartementet, 2010). Informanterna är positiva till 
inkludering av barn i behov av särskilt stöd och gör sitt bästa för att tillgodose barns 
olika behov. Dock finns det ramfaktorer och olika beslut på olika arenor i samhället 
som begränsar förskollärarnas förutsättningar att skapa en inkluderande miljö. 
Studiens resultat visar att en bredare grundutbildning om barns olika behov och 
mindre barngrupper kan bidra till att förskollärarna kan uppfylla sitt uppdrag 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Det är viktigt att förskollärare ser sig själva som 
viktiga verktyg och att de får de resurser som behövs för att alla barn ska bli 
inkluderade i verksamheten, samt för att få bra grundförutsättningar i livet.  

6.4 Pedagogisk relevans  

Studien synliggör att innehållet Skollagen (SFS 2010:800) och i förskolans läroplan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) inte alltid uppnås. Inkludering av barn i behov av 
särskilt stöd är ingen garanti. Eftersom vi i vår framtida yrkesroll ska inkludera barn i 
behov av särskilt stöd är det viktigt att som förskollärare ha synsätt som ligger i linje 
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med förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) och en medvetenhet om 
hur man på bästa sätt inkluderar barn i behov av särskilt stöd. Förskollärare behöver 
även vara medvetna om vilka faktorer som eventuellt begränsar arbetet med att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd för att kunna synliggöra dessa på en högre nivå. 
Detta för att vidare kunna finna lösningar och lämpliga strategier så att förskolan blir 
en förskola för alla. Om föreliggande resultat även skulle vara motsvarande inom andra 
förskoleområden är det viktigt att förskollärare och förskolechefer synliggör de 
motsättningar som finns så att alla barn i behov av särskilt stöd får rätt förutsättningar 
tidigt i livet. 

6.5 Fortsatt forskning  

Befintlig studie är en mindre omfattande undersökning. I en bredare undersökning 
kan förskollärares och förskolechefers förutsättningar synliggöras och generaliseras. 
Utifrån det kan man se över om man i förskolan överlag har rätt förutsättningar för att 
kunna inkludera barn i behov av särskilt stöd eller annars synliggöra vad som behövs 
förändras. Ytterligare forskning om antal barn i barngrupp är intressant för att se över 
hur detta påverkar inkludering av barn i behov av särskilt stöd, samt för att se över om 
riktlinjer angående antal barn i barngrupper efterlevs. Det är även intressant att 
undersöka om förskollärare gör det de kan i praktiken och anpassar sitt beteende för 
att inkludera barn i behov av särskilt stöd.  
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Bilaga 1, Missivbrev 

Att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

- Ur några förskollärares och förskolechefers perspektiv 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Hej! 
 
Vi heter Maja Fröderberg Ore och Ann-Sofie Lövgren och studerar till förskollärare 
på Mälardalens högskola och läser nu vår sista termin. Vi har precis startat med vårt 
självständiga arbete där syftet är att undersöka hur några förskollärare upplever sig 
kunna inkludera och stödja barn i behov av särskilt stöd, samt vad som kan anses 
försvåra detta arbete. I förskolans läroplan framgår det tydligt att förskolan ska 
anpassas till alla barn oavsett behov. Därför ligger det stor vikt i att undersöka hur 
man på bästa sätt inkluderar barn i behov av särskilt stöd och vad som ses försvåra 
detta arbete. Detta för att få exempel på hur man på bästa sätt anpassar 
verksamheten till alla barn. 
I vår studie tar vi hjälp av relevant litteratur men behöver även hjälp av dig som är 
förskollärare/förskolechef för att få en inblick i ditt perspektiv på det hela. Vi 
planerar att utföra tio stycken intervjuer i två förskoleområden, varav åtta är med 
förskollärare och två stycken är med förskolechefer. Intervjuerna kommer ske med en 
intervjuguide med öppna frågor. Intervjun förväntas ta ca 30 minuter och kommer 
spelas in med hjälp av mobiltelefon. Det finns möjlighet att ta del av några resultat 
och den färdiga uppsatsen. 

Det är ett frivilligt deltagande och ni kan återkalla ert medgivande innan den 18 maj 
2016 då vårt självständiga arbete lämnas in. Vid behov kommer vi använda oss av 
fiktiva namn för att skydda informanternas identitet, även ort kommer utelämnas för 
att utesluta att insamlade data kan kopplas till de som deltar i studien. Insamlade 
data är endast till för studiesyfte i föreliggande studie och den kommer endast 
publiceras i DIVA som är Mälardalens högskolas officiella forskningsdatabas. Det är 
vi, vår handledare och examinatorn som kommer ta del av datainsamlingen. 
Datainsamlingen sparas under studiens gång och kommer därefter raderas.  

Vi hoppas på ditt deltagande! 
Vid frågor kontakta oss: 
 
Maja Fröderberg Ore                                Ann-Sofie Lövgren 
07X-XXXXXXX                                          07X-XXXXXXX 
XXXXXXXX@student.mdh.se                XXXXXXXXX@student.mdh.se 
 
eller vår handledare: 
Margareta Sandström, Mälardalens högskola, 02X-XXXXXX, 
XXXXXXXX@mdh.se 
 
Med vänliga hälsningar Maja och Ann-Sofie 

 

__________________________________________________________ 

mailto:XXXXXXXX@student.mdh.se
mailto:XXXXXXXXX@student.mdh.se
mailto:XXXXXXXX@mdh.se
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Bilaga 2, Intervjuguide  

 

 

 Vilka behov av särskilt stöd finns det på förskolan? 

 Hur arbetar man med anpassningar av verksamheten utifrån dessa behov?   

 Vilka resurser angående detta finns på förskolan och hur används de?  

 Hur ser du på din egen kunskap för att tillgodo se olika behov? 

 Hur fungerar det att utföra teorin i praktiken? 

 Vilka metoder anser du som gynnsamma för barn i behov av särskilt stöd?  

 Vad anser du behövs för att kunna tillgodose och inkludera barn i behov av 
särskilt stöd? 

 Vad anser du försvårar inkludering av barn i behov av särskilt stöd? 

 Hur upplever du att den pedagogiska verksamheten är anpassad för alla barn? 

 Vem tar ansvar för att anpassa verksamheten efter alla olika behov? 

 

 

 

 

 


