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SAMMANFATTNING

Denna studies syfte har varit att synliggöra olika aktörers uppfattning om förutsättningarna för att 
kunna leva upp till begreppet ”en skola för alla” utifrån barns olikheter i förskolan. Vilket eller vilka
specialpedagogiska perspektiv utgår våra aktörer ifrån? Aktörer i denna studie avses förskolechefer, 
specialpedagoger samt förskollärare. Vi har använt oss av intervju som metod. Intervjuerna spelades
in för att sedan transkriberas. Studien visar att förhållningssätt, gemensam värdegrund, tydlig struk-
tur, reflektion och en anpassad lärmiljö är framgångsfaktorer i mötet med barns olikheter. Svårighe-
ter som nämndes var funktionshinder, språksvårigheter samt som barn upplevs störande i den peda-
gogiska praktiken. Specialpedagogen är  genom sin handledande funktion ett viktigt stöd och boll-
plank för de övriga aktörerna. Förväntningar finns även att specialpedagogen innehar spetskompe-
tens och ibland kan arbeta enskilt med barn. Slutligen visar denna studie att arbeta så inkluderande 
som möjligt och utgå från ett kritiskt perspektiv i möjligaste mån eftersträvas i mötet med barns 
olikheter. 

Nyckelord: En förskola/skola för alla, normalitet, inkludering, barn i behov av särskilt stöd, speci-
alpedagogik samt specialpedagogen.
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1. INLEDNING

 Det är tur vi är olika, tänk om vi alla var lika så tråkigt det skulle bli!

Hur ofta hör man inte detta sägas både av lärare inom förskola och skola. Vad menas med dessa ord 
egentligen?

”En förskola/skola för alla, där alla barn/elever ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och be-
hov för att bli sitt bästa jag”. Dessa ord går att läsa ur vår hemkommuns vision. Frågan man ställer 
sig, är det bara en vision eller är visionen väl förankrad hos aktörerna i denna studie? 

Sociala normer och värden prövas och utvecklas inom en barngrupp, här har personalen många 
möjligheter att tillsammans med barnen hantera och diskutera att människor är olika. Barnen ges 
möjlighet att utveckla tolerans och förståelse för olikheter där detta ses som något positivt och na-
turligt (Skolverket, 2013). Den läroplan och de styrdokument skolan och förskolan är byggd på har 
en demokratisk grund, inom begreppet en skola för alla ska mångfald och olikheter rymmas. Att 
bygga en verksamhet på olikheter, på respekt och på mångfald och på alla människors rättigheter 
och unika egenskaper är kärnan i en demokrati (Swärd & Florin, 2014).

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) och skollagen (SFS 2010:800) nämns att grun-
den i förskolans pedagogiska verksamhet ska vara utifrån individens egna behov och förutsättning-
ar, här ska strävan vara att uppväga barnens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Inne-
börden av detta är enligt Lpfö 98 upp till varje arbetslag inom varje enskild förskola att avgöra. Vär-
degrunden ska prägla verksamheten, arbetslaget bör erbjuda en bra miljö för lek, utveckling och lä-
rande samt särskilt lägga märke till och stödja de barn som av olika anledningar behöver stöd i sin 
utveckling. Barnen ska också få stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva, och tilltro 
till sin egen förmåga. Begreppet en skola för alla förekommer inte i förskolans läroplan. Där skrivs 
begreppet om till ”alla barn”. Utbildningen i förskolan ska vara likvärdig, normerna för likvärdighe-
ten anges av de nationella målen (Skolverket, 2010). Här menar Palla (2011) att förskolans uppdrag 
har både krav på likformighet samt att hänsyn ska tas till barns olikheter.

Enligt Lutz (2009) blir ett begrepp som normalitet svårt att hantera eftersom både motiv och kun-
skap utgör en grund för de gränser som dras via begreppet. Författaren (2012) nämner också inklu-
dering, ett begrepp som är vanligt inom dagens specialpedagogiska forskning. Med inkludering av-
ses ofta att skapa förutsättningar för en generell pedagogik, fånga upp mångfalden bland barnen och
motverka exkludering av vissa barn. I sin studie om lärares uppfattningar om inkludering menar Le-
atherman (2007) att förhållningssättet hos pedagogerna inom förskolan är avgörande för hur fram-
gångsrikt inkludering genomförs. Hon konstaterar också att hos lärare med positivt förhållningssätt 
till barn med funktionshinder ingår dessa barn i alla aspekter av deras inkluderande klassrum.

I en artikel i Svenska Dagbladet (2014-07-01) menar Ulla Waldenström, professor i omvårdnad, att 
det inte finns någon forskningsbaserad kunskap om den svenska förskolans effekt på barnens psy-
kosociala utveckling men nämner internationell forskning som  tyder på att barnomsorg av medel-
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måttig eller dålig kvalitet leder till ökade beteendeproblem. Hon anser vidare att det borde vara dags
för förskolan att börja arbeta evidensbaserat, det vill säga med utgångspunkt från att strukturer, ruti-
ner och förhållningssätt har bevisad nytta för barnen.

I en artikel i Lärarnas tidning (2010) nämns att skolverkets två senaste utvärderingar av förskolans 
verksamhet visar att barnen i behov av särskilt stöd har ökat och fortsätter att öka. Den största ök-
ningen sker i den grupp av barn som har svårigheter att kommunicera och samarbeta med andra 
barn i förskolan. I artikeln menar barnpsykologen Elisabeth Nordin-Hultman att miljön inte handlar 
om lokalernas storlek eller utformning. Det handlar istället om vilka aktiviteter som erbjuds och att 
man skapar en miljö som gör att varje barn känner att relationen till omvärlden blir meningsfull. 
Hon menar att man borde vända på resonemanget. Man borde börja med att granska miljön istället 
för att utreda och undersöka barnet i någon slags strävan efter att få en extraresurs till förskolan.

Hur ser våra aktörer i denna studie på olikheter, vad är en olikhet hos ett barn? Vilka barn anses vara
i behov av särskilt stöd i verksamheten? Lutz (2009) redovisar tre problemområden som pedagoger 
återkommer till beträffande problem hos barn. De områden han nämner är utåtagerande beteende, 
språk och kommunikation samt koncentrationssvårigheter. Utifrån vår egen förskollärarroll i försko-
lan har vårt intresse för barns olikheter vuxit sig stark genom åren. Alla barn har rätt att utvecklas 
och lära utifrån sina egna förutsättningar och behov. Hur kan man då på bästa sätt tillgodose dessa 
rättigheter. Vilket eller vilka specialpedagogiska perspektiv utgår våra aktörer i från, vem äger pro-
blemet? 

Vår utgångspunkt i denna studie har därför varit att ta reda på hur våra olika aktörer ser på förutsätt-
ningarna att möta barns olikheter i den pedagogiska praktiken utifrån begreppet en skola för alla, i 
detta fall en förskola för alla. Vi hoppas att vår studie kan vara ett stöd för att synliggöra vad som är 
viktigt att tänka på när man arbetar med olikheter hos barn i den pedagogiska praktiken. Finns det 
några speciella framgångsfaktorer att ta fasta på, vilka svårigheter kan uppstå samt på vilket sätt kan
specialpedagogen vara ett stöd?

1.1 Begreppsförtydligande

Med aktör avses i denna studie förskolechefer, specialpedagoger och förskollärare. Begreppet barns 
olikheter i denna studie betyder; barn med funktionsnedsättningar av olika slag, barn med någon 
form av beteendeproblematik, samt barn som avviker från de olika aktörernas syn på normalitet. I 
resultatdelen förekommer begreppen arbetslag, personal samt pedagoger, med dessa begrepp avses i
denna studie både förskollärare och barnskötare.

2



1.2 Syfte och forskningsfrågor

Det övergripande syftet med denna studie är att synliggöra de olika aktörernas uppfattning om för-
utsättningarna för att leva upp till begreppet ”En skola för alla” i detta fall utifrån barns olikheter i 
förskolan. För att belysa detta har nedanstående forskningsfrågor formulerats:

 Vilka är framgångsfaktorerna i mötet med barns olikheter i den pedagogiska praktiken?

 Vilka svårigheter kan uppstå i mötet med barns olikheter utifrån utveckling och lärande i den
pedagogiska praktiken?

 Hur kan specialpedagogen stödja övriga aktörer i deras uppdrag att bemöta barns olikheter?

2. LITTERURATURGENOMGÅNG

Under denna rubrik behandlas denna studies centrala begrepp och de teorier som ligger till grund 
för denna undersökning, och som vi förhåller oss till när resultaten analyseras och diskuteras. Först 
presenteras de centrala begreppen för att sedan avslutas med dess olika teorier. 

2.1 En skola för alla

En skola för alla eller en skola för alla? Detta slagord som länge levat inom skolpolitiken är flerty-
digt. En historisk tillbakablick av hur begreppet en skola för alla har utvecklats över tid och hur för-
skolans läroplanshistoria speglas i skolans. Hur har skolan hanterat barns olikheter i revideringen av
läroplaner och vad har konsekvenserna av detta blivit?

Detta inledande avsnitt kommer att ligga med betoningen på skolans läroplansutveckling. Det histo-
riska perspektivet kan få oss att reflektera och få distans till hur det ser ut i förskolan idag. Inom 
forskningen så har tyngdpunkten huvudsakligen fokuserat på de äldre barnens läroplan. Detta menar
Vallberg Roth (2011) där hon försöker få svar på frågan om hur den svenska förskolans läroplans-
teorier behandlats inom forskningen. Under 1940- och 1950-talet då förskoleverksamheten kommu-
naliserades och förstatligades så utsågs Socialstyrelsen till central tillsynsmyndighet. De började då 
ge ut pedagogiska Råd och anvisningar i form av rekommendationer. Detta till skillnad mot Lpfö 
98, som utfärdats av regeringen som en förordning med bindande föreskrifter. Under 1970- och 
1980-talet blev benämningen i stället arbetsplaner och program. Och först under 1990-talet fördes 
barnomsorgen in i skolsektorn. Som en frivillig skolform fördes då även förskoleklassen in ”… och 
läroplaner utformades för ett sammanhållet mål- och resultatstyrt utbildningsväsende” (Vallberg 
Roth, 2011, s.19). Den nu gällande läroplanen gäller för grundskola, förskoleklass och fritidshem, 
Lgr 11. Den första, och hittills enda läroplanen för förskolan kom år inte förrän 1998, och den 
benämns Lpfö 98. Men vad fanns före det?

Här följer en tillbakablick på skolans historik för att synliggöra synen på barnens väl och ve. Skolan
är nära besläktad med förskolan och har fått stå som modell för utvecklingen av förskolan. Hur kan 
då begreppet läroplan definieras?
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Hjörne och Säljö (2013) beskriver att 1878 kom den första läroplanen för skolan, vilken även be-
nämndes normalplanen då en uttalad ambition var att alla barn skulle gå i så kallade normalklasser. 
Tidigare ansågs såväl fattiga, obegåvade och även flickor klara sig med en kortare skolgång eller 
minimikurs. Den institutionella strategi läroplanen byggde på var att eleverna skulle differentieras 
dels efter ålder, dels efter deras prestationer eller uppförande. Alltså att de normala eleverna fick gå 
vidare till nästa årskurs, men de som avvek från det förväntat normala för barn i en viss ålder, och 
inte klarade kraven i normalklassen sorterades ut från den gemensamma undervisningen för att till 
exempel gå om en årskurs, vilket man kunde få göra upprepade gånger, eller genom så kallade 
hjälpklasser. Detta ledde många gånger till att de elever som hade de största svårigheterna inte kom 
särskilt långt i sin utbildning, då man inte fick stanna kvar i skolan efter 14 års ålder. Den strategi 
som även benämndes som kvarsittning, var för de flesta elever negativ då prestationerna sällan blev 
märkbart bättre efter ett eller flera extra år. De drabbade eleverna kunde inte heller få något av-
gångsbetyg. Konsekvensen av detta var svårighet att få ett arbete efter avslutad skolgång (Hjörne & 
Säljö, 2013). 

Segregeringen och utsorteringen ledde till ett politiskt missnöje och den liberale utbildningsminis-
tern Fridtjuv Bergs recept för att komma tillrätta med segregeringen var att skapa rättvisa och lika 
tillfälle till utbildning åt alla. Detta genom skickligare lärare och engagemang från de mer inflytel-
serika samhällsklasserna, för att hålla samman barn från alla samhällsklasser i en bottenskola. Detta 
agerande är på många sätt helt i linje med dagens strävan efter en skola för alla (Hjörne & Säljö, 
2013).

Under mitten av 1900-talet tillkom ytterligare variabler, utöver intelligensnivå och prestation, näm-
ligen mognad och organisk skada för att förklara barns skolsvårigheter. Detta ledde i sin tur till att 
ytterligare kategorier skapades för att förklara skolsvårigheter (Hjörne & Säljö, 2013).  Assarsson 
(2007) beskriver att motivet för att särskilja elever har över tiden varierat, även mellan olika disci-
pliner. Följderna för behandlingen av gemenskap och delaktighet för eleverna som inte skolan anser
passa in blir då beroende på vilken diskurs som råder gällande mångfald och särskiljning.

Hjörne och Säljö nämner fortsättningsvis att den politiska debatten i Sverige under 1940-talet börja-
de återigen handla om att skapa en skola för alla, där alla elever oavsett förmåga eller social klass 
skulle kunna gå tillsammans. En utgångspunkt var att denna diskriminering bland annat ledde till att
elevernas utbildningskarriärer redan vid en tidig ålder bestämdes. Trots de goda intentionerna så 
sågs det fortfarande som en självklarhet att vissa elever skulle segregeras, då grundtanken också var
att sträva efter homogena klasser. I skolutredningen från 1945 nämndes att om eleverna blir gynna-
de av segregering ska man naturligtvis göra detta. Ett paradoxalt synsätt som alltså säger att det, 
trots intentionen, är nödvändigt att utifrån pedagogiska skäl segregera eleverna (Hjörne & Säljö, 
2013).
 
Författarna beskriver vidare att den första nationella läroplanen kom 1962, den benämndes Lgr 62. 
Även i det dokumentet finns ett antal olika specialklasser beskrivna. Grundtanken var att eleverna 
skulle bemötas utifrån individuella behov, men paradoxen utifrån tanken om en skola för alla; att ar-
beta kompensatoriskt genom differentiering till homogena specialklasser är uppenbar. Hur gick det 
då för de elever som särskiljdes från de vanliga klasserna? Författarna nämner att forskning gjord av
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Johnson (utförd 1962) och Österling (utförd 1967) visar på att de elever som undervisades i speci-
alklasser inte lyckades bättre än de som stannade kvar i en vanlig klass. Dessutom visade Emanuels-
son i en studie gjord 1976 att mer än 50 % av de elever som gått i specialklass avbröt sina studier. I 
samma studie påvisades även att placeringen i specialklass oftast var permanent (Hjörne & Säljö, 
2013).

Fortsättningsvis nämner Hjörne och Säljö att debatten om en skola för alla tog fart och som ett re-
sultat av detta kom en ny läroplan; Lgr 80. I denna läroplan betonades att alla elever i den obligato-
riska skolan skulle ha samma möjligheter till utbildning. Detta oavsett sociala eller ekonomiska vill-
kor, kön eller geografisk hemvist. I den läroplanen benämndes inte specialklasser som en lösning på
problem. Målet var istället att undervisningen skulle bedrivas i så kallade arbetsenheter, där elever-
nas intresse var i fokus och de skulle, oberoende av kapacitet eller förmåga, få arbeta tillsammans. 
Men även denna i läroplan föreskrevs att elever med fysiska eller intellektuella handikapp, eller 
andra problem som skapade stora svårigheter rekommenderades olika kompensatoriska strategier, 
som till exempel särskilda undervisningsgrupper, skoldaghem eller anpassad skolgång. Inte förrän i 
1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), som var den nästkommande läropla-
nen så betonas det att det är lärarens uppgift att tillgodose varje elevs förmåga, erfarenheter och be-
hov. Här förtydligades att strategier ska finnas för hur man tydligare ska hantera olikheter samt att 
decentraliseringen av ansvaret gör att det åligger den lokala skolan att hantera frågan om olikhet 
(Hjörne & Säljö, 2013).

Enligt Björck-Åkesson (2007) är det som är avgörande för genomförandet av en skola för alla, hur 
egenskaper, förutsättningar och olikheter värderas i den medmänskliga gemenskapen. Att utifrån 
sina förutsättningar känna sig delaktig är något som alla ska få uppleva. Om varje elev ges möjlig-
heter till interaktion med andra, blir sedd och känner sig uppskattad, skapas förutsättningar för del-
aktighet. Det krävs variationer i bemötande, i pedagogik och i miljön för att varje barn ska få det de 
behöver för utveckling och lärande. Här existerar ingen fastställd standard, vare sig när det gäller 
metod, elev eller miljö. Mångfalden i skolan måste bejakas och elevers avvikelse ska bemötas på ett
sätt som medverkar till en positiv utveckling som leder till ett lärande (Björck-Åkesson, 2007).

Här anser Palla (2009) att förskolans lärmiljö inte kan beskrivas utifrån några enkla termer, utan 
som verksamhet ska ses som dynamisk och i kontinuerlig rörelse. Ett begrepp som formas och om-
formas tillsammans med andra är kompetens, vilket Palla menar är något som förändras, hör sam-
man med insikt genom nya kunskaper och utveckling. Detta sker i interaktion med andra i den pe-
dagogiska praktiken.

När det gäller begreppet en förskola för alla beskriver Palla vidare utifrån styrdokument att varje 
barn ska ges möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar, här ska den pedagogiska verk-
samheten anpassas efter barnen, inte tvärtom. Detta ställer enligt Skolverket (2004) höga krav på 
förskolans personal. Palla (2009) nämner att förskolans tradition är att alla barn välkomnas, oavsett 
behov och förutsättningar. Stick i stäv med det politiska uppdraget om en förskola för alla, fortsätter
författaren, finns idag tendenser på särskiljande lösningar inom vissa av landets kommuner. Dessa 
särlösningar är i form av till exempel specialavdelningar samt specialförskolor för barn med olika 
former av funktionshinder. En studie visar att denna avvikelse från visionen en förskola för alla är 
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vanligast i storstäderna (Palla, 2009). 

Författaren konstaterar att det finns alltid utrymme för tolkningar vad förskolan är och bör vara, 
samt hur begreppet en förskola för alla kan uppfattas. Vissa kan se det som kopplat till ett pedago-
giskt eller specialpedagogiskt innehåll, medan andra kanske ser begreppet som att alla ska få en fy-
sisk plats i förskolan. Ytterligare några tolkar begreppets innebörd som att det ska finnas olika för-
skolor för olika barn, medan andra anser att en förskola för alla betyder att samtliga barn alltid be-
finner sig i samma rum (Palla, 2009). 

2.2 Normalitet

När det gäller begreppet normalitet beskriver Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) att genom 
tiderna i alla kulturer har den vuxna generationen försökt leda in de unga i den rådande kulturens 
normer och värderingar. Genom utbildning och uppfostran kommer barn att som blivande vuxna att 
bevara och utveckla samhället. Alla barn kan stundtals uppvisa till exempel ett problembeteende, 
oavsett yttre faktorer (t.ex. familjebakgrund, skola, kognitiva förutsättningar) men begreppet bete-
endeproblem handlar om i vilken utsträckning barnets beteende bryter mot samhällets normer, för-
väntningar och regler. Beteendeproblem är dock ett otydligt begrepp och det används många beteck-
ningar för att beskriva vad beteendeproblem är (t.ex. anpassningssvårigheter, sociala och emotionel-
la svårigheter, aggressivt eller utåtagerande beteende, svårigheter med socialt samspel). I västvärl-
den förläggs gärna orsakerna till beteendeproblem hos den enskilde individen, på så sätt flyttas fo-
kus bort från miljön och situationen där beteendet uppvisas. Vid bedömning av barns beteende är 
det viktigt att betrakta relationen till de jämnåriga vars gemenskap utgör ett eget socialt system 
(Nordahl, m.fl., 2007). 

Lutz (2013) beskriver beteendeproblem i termer av biologiska avvikelser, denna utveckling kallas 
ibland för medikalisering och har ur ett sociologiskt perspektiv en strävan från samhällets sida att ge
ansvarsfrihet för avvikelser. Diagnoser och medikalisering kan å ena sidan hjälpa barn och deras 
föräldrar men å andra sidan flytta problemet från kontexten till den enskilda individen. I dag finns 
ett ökat intresse för specialpedagogiska forskningsfrågor med inriktning mot förskolans verksamhet 
vilket till viss del kan förklaras av att fler barn i förskolan utreds och får diagnoser.  Här är forsk-
ningen inriktad på hur urskiljning går till med hänsyn till särskilt stöd. Svårigheter ses inte längre 
enbart på individnivå utan att svårigheter hos ett barn kan uppstå i den miljö som barnet vistas. För-
fattaren menar att individuella utvecklingsplaner (IUP) i förskolan kan ses som problematiska i för-
hållande utifrån en läroplan med strävansmål. Han nämner även ett maktperspektiv där utökad be-
dömningskultur förstärker en maktrelation, pedagogernas granskning av barnen kan bli kontrapro-
duktiv och motverka delaktigheten hos barnen (Lutz, 2013). 

Författaren (2013) menar vidare att en avvikelse från det normala konstrueras i första fasen när en 
individ möter omgivningen. I nästa fas definieras avvikelsen som problematisk genom andra aktö-
rers försorg. Att avvika från det normala och det vi kallar lagom betraktas ofta som brister i förmå-
gor. Detta präglas av de värderingar som är rådande i samhället, och vilka beteende som är önskvär-
da utifrån olika sammanhang. Barns utveckling observeras och kartläggs i större omfattning utifrån 
läroplanens krav på individuell utveckling och lärande. Detta kan leda till att normalitetsspannet 
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krymper, och en konsekvens därav kan bli att fler barn hamnar utanför (Lutz, 2013). 

I Skolverkets (2004) utvärdering av förskolan nämns att i läroplanen ställs ökade krav på individua-
lisering, medan fokus tidigare låg mera på hur barn utvecklades i samspel med sin omgivning uti-
från ett grupperspektiv. Och om kunskapen om barns enskilda behov och förutsättningar blir mer 
synlig och används för att anpassa verksamheten till att barn är olika, så kan denna individualisering
ge goda effekter. Men detta innebär även ökad risk för att fokus kan komma att ligga på barnets 
brister och bli ett instrument för normalisering, vilket i sin tur kan leda till att barnets faktiska ut-
veckling ställs emot den förväntade utvecklingen vid en viss ålder vad gäller färdigheter och presta-
tioner (Skolverket, 2004). 

Westling Allodi (2007) nämner att begreppet self-efficacy (tilltro till den egna förmågan) är använd-
bart för att förstå olikheter i prestationer i skolan eller i andra livssituationer. Resultat från olika stu-
dier visar att tilltro till den egna förmågan, känslan av att ha kontroll och vara i stånd att påverka sin
nuvarande situation, har en dramatisk effekt på resultaten. Vad lärarna tror och förväntar sig av ele-
verna som grupp kommer att påverka elevernas prestationer. Vad lärarna anser vara objektiva resul-
tat kan istället till stor del spegla deras egna förväntningar (Westling Allodi, 2007).

Elmeroth (2012) beskriver hur skapandet av olikheter leder till differenser på den arena som hon 
namnger ”ojämlikhetens arena”, här hotas värdegrundens tal om alla människors lika värde. Vissa 
grupper har kan tyckas, en mer gynnad position än andra. För att förstå den nämnda arenan är det 
viktigt att se de skilda positioner en individ kan placeras i. Dessa positioner har alla ett upphov som 
är socialt eller biologiskt skapat. Den position som anses normal utformas och får makt, här kon-
strueras också avvikaren, den som förlorar kampen om makten. Samhällets rådande diskurser, vårt 
sätt att tänka och tala om, blir det som styr. Under denna yta (talet om) finns diskursen som är den 
självklara förgivettagna och självklara föreställningen om världen. Normen blir det förgivettagna 
sättet att vara. Vi individer både upplever och erfar hur vår identitet skapas och kategoriseras be-
roende på kontexten. De olika kategoriseringarna genomkorsas och länkas, detta leder till en be-
stämd position i maktordningen. Kategorierna upprätthålls genom att människor handlar som de 
förväntas handla när de ges egenskaper som särskiljer och rangordnar. De förhärskande diskurserna 
påverkar alltid tillvaron för grupper och individer och skapar på det sättet ojämlikhet utifrån olika 
sociala konstruktioner (Elmeroth, 2012). 

Författaren (2012) menar också att man med ett normkritiskt perspektiv öppnar upp för att reflekte-
ra över dominerande tankemönster, detta gör att man undviker att konstruera individer som uppfat-
tas som avvikande från det som uppfattas som normalt. Normen behöver ifrågasättas för att kunna 
leva upp till det styrdokumenten säger om en skola som tar till vara allas lika värde. Hon hänvisar 
till diskrimineringslagen som skriver fram människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexu-
ell läggning och ålder. Men då verkligheten inte alltid går hand i hand med dessa principer menar 
hon att mottot om alla människors lika värde redan från födseln är hotat. Här måste alla lära sig att 
förstå de processer som skapar hoten för att kunna bryta upp dem och leva efter värdegrunden (El-
meroth, 2012). 
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Våra oreflekterade förgivettaganden nämns av Eek-Karlsson (2012). Människor skapar och återska-
par kategorier både gällande handling och tal, detta är viktigt för att kunna fungera i vår  komplexa 
värld, men det kan också skapa problem. Dessa förgivettaganden skapar  mönster, kategoriseringar 
och generaliseringar. Här riskerar individen att tillskrivas egenskaper utifrån vår egen syn, och de 
kategoriseringar som görs. Hon ifrågasätter på vilket sätt detta påverkar att alla barn får tillgång till 
sina rättigheter. De vindar som blåser i samhället påverkar skolan och dess uppdrag, de påverkar hur
en elev förväntas vara. Dessa föreställningar är inte oföränderliga. Hon menar att föreställningar 
skapar förväntningar och att, eftersom de allra flesta anpassar sig efter dessa, så återskapas normer-
na. Detta sker över tid och föreställningarna förändras, men processen är densamma. Normens legi-
timitet blir större, ju fler människor som tillägnar sig den. Man upplevs som konstig eller udda, om 
man inte lär sig samhällets spelregler, hur man bör vara eller vad som i olika sammanhang bör sä-
gas. Detta kan i sin tur få som konsekvens att man blir utsatt för negativa sanktioner och riskerar 
hamna i utanförskap (Eek-Karlsson, 2012). 

Fortsättningsvis menar författaren (2012) att det finns en historik och ett ursprung bakom varje 
norm, men även ett medvetet syfte. Genom ökad kunskap om normers uppbyggnad, uppkomst samt 
konsekvenser och effekter ges en förbättrad möjlighet att förstå förändringsprocesser. Här kan å ena
sidan en normkritisk granskning av normer göras utifrån ett systemperspektiv där utgångspunkten är
generell och övergripande. Exempel på några sådana kan vara kulturella, ekonomiska och rättsliga 
politiska system. Dessa system har ofta en sociohistorisk grund och skildrar kollektiva intressen. 
Normerna kan å andra sidan granskas ur ett synsätt där det centrala är enskilda individers relationer 
till varandra. Här blir normen det som anger vad man bör säga eller vad man bör göra i ett en speci-
ell kontext. Vanligtvis finns det en koppling mellan dessa båda synsätt, människan och det omgivan-
de samhället är intimt sammankopplade med varandra. Följden blir här att genom individers hand-
lande lyfts samhälleliga strukturer till ytan vilket kan göra det svårt att granska ur det ena perspekti-
vet utan att beakta det andra perspektivet (Eek-Karlsson, 2012). 

Alla individer har en uppfattning om hur vår värld är konstruerad. Här skapas normer för att ange 
vad som är det goda och det rätta, detta blir en del av den sociala och den kulturella identiteten. Det 
kan därför vara svårt att synliggöra dessa normer samt att upptäcka det som är förgivettaget. Perso-
nal inom skolan bidrar därför ofta till att skapa de normstödjande handlingar som får betydelsen att 
eleverna nekas tillgång till sina rättigheter. Hon menar också att de som arbetar inom skolan måste 
våga utmana sig själva i sin syn på eleverna, erkänna för sig själva och andra att eleverna inte be-
handlas likvärdigt. Normens öga måste göras mycket större (Eek-Karlsson, 2012).

Karlsudd (2012) lyfter fram begrepp som ojämn begåvningsprofil, alternativt utvecklingsstörning 
på olika nivåer, och att det synsättet utgår ifrån normalt som referenspunkt, samt att det finns skol-
former för de som inte passar in i den vanliga grundskolan. Han menar att motpolen till att ”vi är 
alla lika” är; att ”vi är alla olika”, och att det är det som väger tyngre och används i ett exkluderande
syfte. Han vill hellre mena att alla är utvecklingsbegåvade och att, istället för att sortera och diskri-
minera borde alla få utvecklas på sina egna villkor, då blir skolan en skola för alla (Karlsudd, 2012).

Barn som uppför sig annorlunda än ”genomsnittsbarn”, barn som har andra behov nämns av Drugli 
(2003). De kanske uppför sig oförutsägbart och skapar en känsla av otrygghet. Hon menar även att 
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de förväntningar man har, utifrån vad som är normalt, påverkar samspelet. Om man har positiva för-
väntningar så utlöses helt andra responser än om förväntningarna är negativa. Det är inte ovanligt 
med negativa förväntningar på barn som upplevs som problematiska. Hon menar att det bland annat
är relaterat till empatin och en oförmåga, men även vilja att ändra på den förutfattade uppfattningen 
man har om barnet. Man bör höja sin medvetenhet och reflektera över sitt förhållningssätt, i synner-
het inför barn man bekymrar sig för. Genom att söka potential för utveckling hos barn stället för att 
dra förhastade slutsatser om hur ett barn är (och orsaken till detta) blir samspelet med dem mer öp-
pet och flexibelt. Alltså att en alltför snäv syn på vad som faller inom det normala, som leder till att 
det som faller utanför ramarna upplevs som en brist eller problem. Inställningen till olikheter i barns
uppförande bör bemötas med att ge dem goda utvecklingsbetingelser, oavsett barnets utgångspunkt 
(Drugli, 2003). 

Att också den miljö som barnen erbjuds är avgörande för huruvida deras olikheter tas tillvara, uti-
från ett normalitetsbegrepp, får här klargöras av Lutz (2009) när han menar att normalitet kan ses 
utifrån en föreställning om att det är ett relativt begrepp som definieras i förhållande till den miljö 
som barnet möter, istället för att ses om en brist hos barnet. Författaren (2013) menar också att le-
kens betydelse och centrala funktion i förskolan har betonats sedan de första formerna av samhälle-
ligt ansvar togs för barn i Sverige. I dagens läroplaner som har den sociokulturella traditionen och 
Vygotskijs teorier som grund blir också leken en förutsättning för lärande, barnet kan via leken ut-
veckla tänkandet. Här blir då risken att leken i första hand ses som ett sätt att nå lärande och bli ra-
tionaliserad (Lutz, 2013).

2.3 Inkludering

Begreppet inkludering definieras av Nilholm (2012) med att särlösningar inom förskola och skola 
ska undvikas samt att alla individer, både i sitt lärande och socialt, har rätt att känna delaktighet. I 
förskolan, som är en yngre institution än den obligatoriska grundskolan har alla barn fått mötas och 
ingå i samma barngrupp. Särlösningar har varit ovanliga, här finns en tradition av en sammanhållen 
verksamhet. Detta ger enligt Bladini (2004) att förutsättningarna för att pedagogiskt utveckla tanken
om en skola för alla till viss del skiljer sig för förskola och grundskola. Filosofin om inkludering är 
nära knuten till begreppen mänskliga rättigheter och jämställdhet såsom Salamancadeklarationen 
(2006) förespråkar; att alla, oavsett individuella skillnader och svårigheter, ska ha rätt att få en ac-
ceptabel utbildningsnivå. Mångfald ska tillvaratas och barnet ska sättas i centrum och erbjudas en 
pedagogik som tillgodoser dess behov. Detta ska ske inom det ordinarie skolväsendet.

Enligt Lutz (2013) finns det väldigt lite forskning inom förskolan, vad gäller inkludering. Han för-
klarar begreppet inkludering som en vidareutveckling av integrering, som likställs mer med en när-
varo av rumslig karaktär, och menar att inkludering i stället handlar om att  miljön ska anpassas till 
människors olikhet. Inom specialpedagogiken kommer det oftast att handla om att fånga upp mång-
fald, och att genom en generell pedagogik sträva efter att motverka exkludering. Tideman, Ro-
senqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2005) pekar på vinsterna med inkludering, för så-
väl individen som för andra, icke-funktionshindrade. Positiva effekter för individen kan vara till ex-
empel vara att de får bättre förutsättningar för sociala relationer, den intellektuella stimulansen blir 
högre och att de får en kunskapsutmaning som är välgörande. För övriga kan vinsterna vara en ökad
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förståelse för mångfald samt en ökad empati för dem som har det svårt. Detta leder i sin tur till att 
samhället blir mindre segregerat. Drar man det till sin spets så menar författarna att alla som får en 
god utbildning, sedermera genom sitt deltagande i arbetslivet, samt att de betalar skatt, bidrar till det
gemensamma samhällets ekonomi, istället för att bli en belastning. Individens behov av stöd 
minskar om den har utbildning och arbete (Tideman m.fl., 2005).

Enligt Tjerndahl och Heimdal Mattson (2014) tycks ett framgångsrikt pedagogiskt arbete bygga på 
lärare som ständigt reflekterar över sitt arbete och är beredda att ompröva det utifrån barnen och 
sammanhanget. Det är av största vikt att koppla teoretiska kunskaper och erfarenheter, för att skapa 
en inkluderande undervisning där alla känner sig trygga och kompetenta. Ett väldigt viktigt arbete 
är att försöka skapa en grupp där det råder en tillåtande positiv atmosfär där alla styrkor beaktas, så 
att alla förstår att de kan lära av varandra. Lärarens roll är att fråga vad varje barn i gruppen behöver
här och nu. Det kan kallas kvalitativ personalisering (Tjerndahl & Heimdal Mattson, 2014).

I Skolverkets rapport (2005), har funktionshinder traditionellt definierats med utgångspunkt från ett 
diagnostiskt medicinskt perspektiv. Begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder används i 
Sverige i stort sett utifrån samma betydelse men beskriver olika fokus. Begreppet funktionsnedsätt-
ning används inom medicinsk litteratur, andra vetenskaper använder sig av begreppet funktionshin-
der. Med ett medicinskt synsätt är utgångspunkten sjukdomen eller skadan när nedsättningen ska 
beskrivas. Inom samhällsvetenskapen beskrivs de hinder som uppstår på grund av nedsättningen, 
skadan finns redan men hindren ska minimeras genom att åtgärda den omgivande miljön (Skolver-
ket, 2005). 

Skolverket (2005) nämner också tre olika kategoriseringar som ofta förekommer när det gäller 
funktionshinder, dessa är fysiska, begåvningsmässiga och dolda funktionshinder. Här är fysiska 
funktionshinder olika slag av rörelsehinder, hörselskada/dövhet eller synskada/blindhet. Utveck-
lingsstörning är ett begåvningsmässigt funktionshinder. De dolda funktionshindren delas in i två 
grupper – medicinska funktionshinder (t.ex. diabetes, allergier, hjärt- och kärlsjukdomar) och övriga
(t.ex. läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, språk-, tal- och röststörningar, eller neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar som ADHD). Att dela in funktionshinder säger ingenting om funktionsnedsätt-
ningens omfattning eller art och ger därför inte någon vägledning om vilka behov som måste tas 
hänsyn till i olika situationer (Skolverket, 2005). 

Världshälsoorganisationen (WHO) presenterade år 2001 ett nytt sätt att klassificera funktionstill-
stånd och funktionshinder (ICF). Här är utgångspunkten inte som tidigare att kategorisera utifrån ett
hinderperspektiv utan att fokusera på förutsättningar för aktivitet och delaktighet, utan istället på 
förutsättningar för aktivitet och delaktighet utifrån kontexten. Istället för att spegla sambandet skada
– funktionshinder – handikapp blir detta synsätt en modell som ökar förståelsen om kontextens be-
tydelse för att funktionsnedsättning är något som uppstår i mötet mellan en individ och den miljö i 
vilken individen befinner sig (Skolverket, 2005).

Att det krävs speciell kunskap om varierande funktionsnedsättningar för att avlägsna de hinder i 
miljön som komplicerar delaktighet och lärande i en inkluderande skola kan tyckas vara självklart 
menar Göransson (2008). Denna speciella kunskap är viktig både för identifikation av tänkbara hin-
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der och för att kunna minimera eller helt ta bort dem. Här behövs alltså specifik kompetens efter-
som de erforderliga åtgärderna inte är detsamma. Till exempel kan en muntlig instruktion inför en 
uppgift avsedd för en grupp vara en svårighet för en individ med utvecklingsstörning och en med 
hörselnedsättning. En hörselslinga löser problemet för individen med hörselnedsättning men inte för
en individ med utvecklingsstörning, här behövs helt olika åtgärder. Här anser författaren att arbetet 
med att utveckla en inkluderande skola har haft en större tyngdpunkt på en generell kunskap än den 
specifika kunskapen om hur inkludering kan utvecklas utifrån olika typer av funktionsnedsättningar.
Författaren menar vidare att både forskning och specialpedagogisk verksamhet måste beakta vilka 
betydelser olika funktionsnedsättningar har, inte utifrån segregerande miljöer och exkluderande 
åtgärder, utan nu i förhållande till ett inkluderande perspektiv (Göransson, 2008). 

Även om alla barn traditionellt sett har välkomnats i förskolan så betyder det inte att arbetet är klart 
enligt Palla (2009). Det måste vara en fortlöpande målsättning att verka för inkludering och mot 
dess motsats, i detta förändringsarbete kan ett primärt syfte vara att medvetandegöra och att arbeta 
med pedagogers förhållningssätt. Genom ett aktivt ledarskap, kompetensutveckling och handled-
ning kan samtliga inom förskolan verka för ett kritiskt (relationellt) tänkande där lärande och ut-
veckling är något som alla ska ges. Haug (i Palla 2009) menar att nivån på ambitionen i den inklu-
derande skolan är hög, ibland svårt hög, men för att utveckling ska kunna ske är det viktigt att dessa
ideal finns. Haug anger fyra begrepp som sammanfattar grunden för den inkluderande skolan, dessa 
begrepp översätts av Palla som utbyte, samarbete, samvaro och delaktighet (Palla, 2009). 

Hinder för inkludering beror enligt Gal, Schreur och Engel-Yeger (2010) många gånger på lärares 
attityder, vilka i många fall kan utgöra avgörande variabler för hur framgångsrik inkluderingsinten-
tionen ter sig. Faktorer som kan spela in är till exempel ålder, kön, utbildningsnivå, undervisnings-
erfarenhet eller egna erfarenheter av funktionshinder. Attityder kan vara svåra att förändra och de 
återspeglar ofta missuppfattningar grundade på stereotyper och kategoriseringar, vilka bygger upp 
motstånd, som kan leda till ytterligare särbehandling och exkludering av barn med funktionshinder 
(Gal, Schreur & Engel-Yeger, 2010).

2.4 Barn i behov av särskilt stöd

Gällande barn och elever i behov av särskilt stöd anser Nilholm (2012) att den stora pedagogiska ut-
maningen kan formuleras i att när det gäller de frågor som gäller barn och elever i svårigheter så har
lärare ett ansvar att sätta sig in i detta, även att formulera för sig själv och sina kollegor vilket syn-
sätt de har på arbetet med denna grupp. Han pekar på vikten av att barnen trivs, och känner trygghet
i miljön samt att de känner sig motiverade för lärande. Det är inte acceptabelt att barn ska tillbringa 
sin tid i missgynnande miljöer där man misslyckas, och att förskolan ska bli en negativ erfarenhet. 
Här ska fokusering på barns problem bygga på ett förebyggande pedagogiskt arbete, och beskriver 
den proaktiva kulturen som strävar mot att förhindra att problem uppstår, i jämförelse med den re-
aktiva kulturen som agerar först då problemen redan är faktum (Nilholm, 2012). 

Nilholm (2012) menar vidare att om verksamheten håller hög kvalité och att man arbetar stödjande 
med de barn som skulle kunna vara i riskzonen för att hamna i svårigheter, så undviker man att de 
blir utpekade som annorlunda. Resultatet skulle då bli att om alla elever från början ges samma 

11



möjlighet att lära så minskar andelen elever som behöver extra stöd. Björck-Åkesson (2007) nämner
även svårigheten att definiera begreppet ”i behov av särskilt stöd”, här finns risken att kategorise-
ringar i utbildningssammanhang kan förstärka det som ses som avvikande och att elever från vissa 
minoritetsgrupper eller socioekonomiska grupper pekas ut. 

Lutz (2013) beskriver att i Sverige finns cirka 98 % av barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Un-
dantagna är vissa barn som ingår i kategorierna autistiska, döva och gravt utvecklingsstörda. Han 
skriver vidare att den specialpedagogiska forskning som idag bedrivs, med inriktning mot förskolan 
huvudsakligen är inriktad mot hur urskiljning sker med hänsyn till särskilt stöd. Att bedömningar av
barn görs är numera en självklarhet, och syftet med det är att anpassa lärandet utifrån var barnet be-
finner sig utifrån dess kunskaper och erfarenhetsvärld. Han hänvisar till Vygotskijs teorier om den 
proximala utvecklingszonen, vilken syftar på att barnets förkunskaper bemöts med en anpassad pe-
dagogik. Att ge lagom stora utmaningar som utvidgar barnets kunnande till exempel genom att hitta 
lämpligt material för lärande. Han betonar att barnens beteende kan bli föremål för olika professio-
ners uppfattningar om normalitet och avvikelse om bedömningarna ur ett vuxenperspektiv är en 
grund för kategoriseringar (Lutz, 2013). 

Författaren (2013) anger fortsättningsvis att under 1990- talet ersattes begreppet barn med särskilda 
behov, av barn i behov av särskilt stöd. Då inträdde en kursändring inom den specialpedagogiska 
forskningen där det relationella perspektivet på barns avvikelser blev mer framträdande. Det inne-
bar att svårigheter hos barnet bör beaktas i relation till dess miljö och att det är där funktionshinder 
skapas. Har antalet barn i behov av särskilt stöd har ökat i dagens förskola? Författaren menar att 
det hörs påståenden om att antalet ökat, men han anser att det är omöjligt att ta ställning till huruvi-
da det stämmer. Han grundar det på att den kategorin av barn inte i egentlig mening blivit definierad
(Lutz, 2013). 

Förskolechefer indikerar en ökning av antalet barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd (Skol-
verket, 2004). En av förklaringarna kan vara att högre krav ställs på barns individuella lärande och 
utveckling i läroplanen om man jämför med tidigare styrdokument, omfattningen av observation 
och kartläggning av enskilda barns utveckling har ökat. Detta kan medföra att normalitetsspannet 
minskar och antalet barn som uppfattas som barn i behov av särskilt stöd ökar. Lutz har även i en 
egen studie (2009) som pågick i ca 10 års tid, undersökt pedagogers bedömning av antalet barn i be-
hov av särskilt stöd, och det resultatet visade inte på någon ökande trend. Studien genomfördes i en 
stadsdel som utpekats som en som rapporterat att behovet växer. Författaren (2013) skriver också att
det i Skolverkets rapport från 2008 framgår att det råder en luddighet när det gäller gränssättning för
hur resurserna fördelas utifrån barns behov, och att riktlinjerna för vad som kräver specialpedago-
giska insatser, eller inte, är otydliga.

Palla (2009) anser att den traditionella uppfattningen att arbetet med barn i behov av särskilt stöd är 
en specialpedagogisk uppgift vid sidan av den ordinarie undervisningen, inte kan anses som frukt-
bar. Problematiken ska i stället handhas inom den reguljära undervisningen, detta medför att det 
finns behov av specialpedagogiskt stöd inom till exempel arbetslagen. Författaren menar fortsätt-
ningsvis att barn i behov av särskilt stöd inte kan ses som en homogen grupp. Med varierande inten-
sitet och skiftande anledningar kan barn behöva olika former av stöd. Detta stöd kan vara tillfälligt 
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eller under en längre period samt utformas genom arbete i organisations-, som grupp- eller individ-
nivå. I talet om individ-, grupp- och eller organisationsnivå kan det betyda insatser som adresseras 
till en speciell individ, med ett bredare perspektiv fokusera på gruppen eller utifrån ett skolvecklan-
de synsätt se till hela organisationen. Studier visar allt mer betydelsen av tidiga insatser för barn i 
behov av särskilt stöd, dock finns inga klara angivelser om hur stödet ska formuleras (Palla, 2009). 
Här hävdar Persson (2013) att vid talet om barn i behov av särskilt stöd så avses ett pedagogiskt 
problem som bör åtgärdas av specialpedagoger och pedagoger tillsammans. 

2.5 Specialpedagogik

Specialpedagogik som kunskapsområde är en pedagogik som används när den vanliga pedagogiken 
inte anses räcka till (Persson, 2013; Nilholm, 2007a). Persson (2013) menar att det är problematiskt 
att definiera en teoretisk utgångspunkt för att förstå specialpedagogikens sociala, professionella och 
kunskapsmässiga dimensioner. Björck-Åkesson och Nilholm (2007) beskriver att det finns flera 
kärnor i specialpedagogik, dessa kärnor varierar dessutom över tid. Detta gör det omöjligt att utkri-
stallisera en kärna. Björck-Åkesson (2007) nämner också att specialpedagogiken är länkad till 
många andra kunskapsområden, den baseras på olika ansatser och perspektiv och är ett mångfacet-
terat och komplext kunskapsfält. Svårigheten att ange vad specialpedagogik är ligger både i relatio-
nen mellan pedagogik och specialpedagogik och i kunskapsområdets förhållande till andra ämnen. 

Ahlberg (2009) nämner också svårigheten med att beskriva de teorier som specialpedagogiken 
grundas på. Den rådande samhällssynen är också starkt knuten till på vilket sätt hjälp ska ges gäl-
lande barn i behov av särskilt stöd. Detta betyder enligt Bladini (2004) att området har en politisk 
karaktär då det ger ett uttryck för hur samhällets syn på hur individer som anses ha avvikelser ska 
bemötas. Intentionen att alla barn och elever ska tas omhand finns i dagens officiella styrdokument 
för förskola och grundskola, det betonas att det är lärarens ansvar för att detta ska ske. Detta kan en-
ligt Haug (i Bladini, 2004) beskrivas som det demokratiska perspektivet.
 
Enligt Ahlberg (2007a) är specialpedagogik ett verksamhetsområde som är nära knutet till beslut 
och intentioner av utbildningspolitisk karaktär. Här menar också författaren (2007b) att policyn för 
den svenska specialpedagogiken baseras på internationella överenskommelser och konventioner 
som Salamanca-deklarationen från 1994 och FN:s konvention om barnens rättigheter. Här blir spe-
cialpedagogiken politisk-normativ då dessa officiella dokument kan ses som specialpedagogikens 
ideologiska ansikte menar författaren. 

En kritik som enligt Persson (2013) riktas mot specialpedagogik är att det finns ett mönster som ba-
seras på en biologisk-medicinsk och psykologisk syn på avvikelser. Båda dessa synsätt grundar sig 
på individuella diagnoser där gränsen för vad som kan ses som en normal variation i olikheter ofta 
är godtyckligt satt. Nilholm (2006) nämner också att när det gäller specialpedagogik är det tydligt 
att det historiskt sett har handlat om marginalisering av grupper som identifierats utifrån deras till-
kortakommanden.

Nilholm (2007b) nämner även att forskning om specialpedagogik är ett förhållandevis ungt område 
som söker sin identitet. Här har skett en förflyttning från psykologi/medicin, till sociologi, för att 
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övergå till mer renodlade pedagogiska frågor. Traditionellt har medicinska/psykologiska utgångs-
punkter inneburit en kartläggning av individuella brister. Detta vändes till stora delar av en sociolo-
gisk reaktion som lade fokus på andra problemområden, dessa kunde vara socioekonomiska orättvi-
sor,  professionella diskurser, och skolor med brister. Dessa kursändringar inom den special-
pedagogiska forskningen ger en utveckling av en identitetspolitik och förändringar i nya samhälleli-
ga synsätt leder till andra förutsättningar för att teoretisera olikhet (Nilholm, 2007b).

2.6 Specialpedagogen

En relativt ny yrkeskategori har börjat bli märkbar inom den svenska förskolan enligt Palla (2009), 
nämligen specialpedagoger. En studie utförd i några sydsvenska kommuner under tidigt 2000-tal vi-
sade att specialpedagoger anställdes företrädesvis i de större kommunerna. Här menar författaren att
det finns ytterligare behov av forskning och klarläggande med avseende på specialpedagogens yr-
kesroll och uppdrag, detta på grund av att det antagligen inte är helt klargjort bland övrig personal 
varför dessa specialpedagoger anställts, samt vad de ska arbeta med (Palla, 2009). 

För att beskriva specialpedagogens uppdrag redovisas här först vad som krävs för att erhålla speci-
alpedagogexamen, detta genom ett utdrag ur examensordningen. Sedan beskrivs hur specialpedago-
gens uppdrag har förändrats genom åren.

Enligt examensordning SFS 2007:638 ska man för att erhålla specialpedagogexamen 

 visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggan-
de arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, 

 visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera
svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå, 

 visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan 
med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens 
lärmiljöer, 

 visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 
frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

 visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling 
av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever.

Bladini (2004) beskriver att i början av 1960-talet kom den statligt reglerade speciallärarutbildning-
en till, syftet var att utbilda lärare för att undervisa vad som då benämndes svårfostrade, utveck-
lingshämmade eller handikappade elever. Från mitten av 1980-talet inrättades resurspedagogtjänster
inom förskolan som en form för specialpedagogiskt stöd. Dessa resurspedagoger var erfarna fritids-
pedagoger och förskollärare som arbetade med samtal med förskolans pedagoger eller direkt med 
barnen. Efter nedläggningen av speciallärarutbildningen 1989 startades specialpedagogutbildning-
en. Denna utbildning skulle förbereda för verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasieskola
och bygger på tidigare lärarutbildning samt erfarenhet av pedagogiska verksamhetsområden. Här 
fanns många förändringar jämfört med den tidigare speciallärarutbildningen. Specialpedagogen 
skulle arbeta på tre nivåer, individ-, grupp- och organisationsnivå, istället för specialläraren som ar-
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betat med särskilda elever. Specialpedagogen förväntades också ge handledande kompetens för att 
kunna handleda lärare samt bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete (Bladini, 2004). 

Författaren (2004) nämner fortsättningsvis att lärarutbildningskommittén lade i slutet av 1990-talet 
ett nytt förslag till ett förändrat specialpedagogiskt program. Utgångspunkten ska vara ”elever i be-
hov av särskilt stöd”. Här menas de barn och ungdomar vars problembild är av sådan art att skolans 
ordinarie verksamhet inte är tillräcklig för att tillgodose deras behov. Lärarutbildningskommittén 
pekade på att det krävs en förändring där specialpedagoger knyts närmare skolans ledning och arbe-
tar med att ta bort hinder och orsaker till svårigheter i lärandemiljöerna. I den nya skrivningen två år
senare innebar arbetet en mer konsultativ prägel, den handledande funktionen var ett av de nya in-
slagen. I det förslag som kom från lärarutbildningskommittén två år senare finns en till viss del an-
norlunda formulering av den handledande funktionen. Här anges att specialpedagogen skall ha 
kompetensen för att kunna vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för elever, kollegor 
och föräldrar i pedagogiska frågor. Här skulle specialpedagogen ha funktionen av en förändrings-
agent i arbetet för “en skola för alla”. Utöver att arbeta med barn skulle specialpedagogen tillsam-
mans med skolledning och lärare även arbeta med skolutveckling (Bladini, 2004).

Palla (2009) understryker att det inte är specialpedagogens roll att vara den som ensam och isolerat 
arbetar med specialpedagogik. Kärnan i en lärares professionella yrkesutövande ska vara att utveck-
la en inkluderande förskola där alla barn får lov att ingå. För att detta ska bli möjligt krävs att perso-
nalen ges tillfälle att utvecklas, här kan handledning bli ett sätt att öka sina kunskaper, en form av 
fortbildning. Om detta ska kallas specialpedagogik eller pedagogik är en fråga för ytterligare ut-
veckling och diskussioner. Det kan alltså vara så att det behövs ett ytterligare perspektiv som är 
bortom den enskilda pedagogens kompetens, nämligen att börja föra diskussioner med utgångs-
punkt i en gemensam kompetens, detta för att möta alla barn (Palla, 2009).

Detta gäller också ur ett internationellt perspektiv. Sayeski (2009) beskriver att specialpedagogen i 
allt större omfattning ska vara mer specialiserad, ha ett större ansvar och samarbeta med andra. Vä-
gen till framgång i denna nya yrkesroll är att specialpedagogen bör ta till sig sitt områdes grundläg-
gande principer och använda sig av de verktyg som gör det möjligt att möta de behov som finns hos
elever med funktionsnedsättningar. I samarbete med de allmänna pedagogerna ska sedan insatsernas
form bestämmas. Specialpedagogens arbete i dagens skola är både spännande och utmanande menar
Sayeski (2009).

2.7 Teori

De perspektiv och teorier som denna studie baseras på är, dels det sociokulturella perspektivet där 
lärande sker i människans sampel med andra, i alla olika sociala sammanhang. Dels systemteorin 
som poängterar betydelsen av ömsesidig påverkan mellan individer i olika kontexter. Slutligen lyfts 
tre olika specialpedagogiska perspektiv. 

2.7.1 Sociokulturell teori

Grunden för det sociokulturella perspektivet om människans utveckling och lärande formulerades 
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av den ryske teoretikern Leo Vygotskij (1896-1934) (Säljö, 2013). Här skapade Vygotskij enligt 
Strandberg (2006) en teori som tydliggör hur psykologiska processer kan förstås, hur yttre processer
i samspel med andra föregår inre processer. Det obearbetade materialet för de inre processerna ska-
pas av människans yttre aktiviteter. När det gäller aktiviteter för barns utveckling och lärande så 
finns vissa kännetecken som enligt författaren är sociala (lärande sker först i samspel med andra), 
medierade (förmedling av kunskap med hjälp av artefakter, d.v.s. verktyg), situerade (aktiviteter 
sker i karakteristiska situationer, t.ex. rum, platser och kulturella kontexter) och kreativa (situationer
och hjälpmedel kan omformas och omskapas, detta ger stor inlärning) (Strandberg, 2006). 

Säljö (2013) menar att synen på lärande enligt en sociokulturell tradition försöker besvara frågor 
som: Hur lär sig människor samhälleliga erfarenheter? Hur använda dem i olika sammanhang? Hur 
lever kunskaperna vidare? Genom dessa frågeställningar blir det uppenbart att det inte går att be-
gränsa förståelse av lärande till den enskilda individen, ej heller tänka att undervisning är lika med 
lärande. Det går dock inte bortse från individens förmågor och inte heller vad som sker i skolan. 
Centralt blir istället att se olika aktiviteter i samhället, att förstå individers samspel, olika kollektiv 
(familj, organisationer, skola, företag) samt resurser som finns utanför människor. Att se lärande 
som en fråga hur kollektiv och individer tar till sig, utvecklar och håller samhälleliga erfarenheter 
vid liv är ett synsätt som Vygotskij framhåller. Detta i motsats till den rationalistiska traditionen (ut-
veckling kommer inifrån individen, stor vikt vid medfödda egenskaper, generna) och den empiris-
tiska traditionen (lärande tillförs utifrån, påverkar beteende och tänkande, vi kommer till världen 
som oskrivna blad) (Säljö, 2013). 

Säljö nämner vidare att inom det sociokulturella perspektivet är den mänskliga kommunikationen 
den grundläggande förutsättningen för vårt liv, utveckling och lärande. Det viktigaste uttrycken för 
vårt lärande är de kulturella redskapen (sociala omgivningen och kultur). Genom att lära sig dem 
kan man ta del av samhällets samlade erfarenheter. I det sociokulturella perspektivet är det tydligt 
att de förmågor och kunskaper som bildar samhälleliga erfarenheter inte kommer från individens 
inre utan har utvecklats mellan människor och i samhället. 

En ofta använd kritik mot det sociokulturella perspektivet på lärande är enligt Säljö att det inte för-
mår att förklara individens lärande. Bakom en sådan kritik ligger ett antagande som menar att indi-
videns sätt att lära är förutsägbart och att detta kan skildras utan kunskap om den situation där läran-
det sker. I ett sociokulturellt perspektiv är dock frågan om hur individer lär, och varför vissa i 
många situationer är bättre på lärande än andra, väsentlig. Kollektivet kan inte lära, om inte indivi-
den lär. Med ett sociokulturellt synsätt går det inte att förstå lärande genom att lyfta individen ur den
sociala kontexten, detta till motsatts till de traditionella synsätten. Lärande sker i många olika sam-
manhang, och ska i ett sociokulturellt perspektiv förstås som en fråga om hur individer tar till sig de
färdigheter som man möter (Säljö, 2013). 

Författaren (2013) menar fortsättningsvis att en förutsättning för att förstå lärande är att man ser på 
kunskaper och lärande som något som växer fram i sociala praktiker, som situerade. Tas inte hänsyn
till lärandets situerade karaktär går det inte heller förstå hur individen utvecklas och lär. Det svårt 
och ofta föga givande att förklara och förstå lärande genom att enbart hänvisa till de egenskaper 
som den enskilda individen tillskrivs. Fokus kan inte vara den enskilda individen som en person 
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som är isolerad. Här måste istället aktiviteter analyseras, vilka erfarenheter som görs, samt hur indi-
vider agerar i dessa aktiviteter, det vill säga hur människor skapar mening om vad de erfar. Det 
vanligaste sättet att tala om lärande är att det ses som ett uttryck för en egenskap som individer be-
sitter mer eller mindre. Att resonera på detta sätt är signifikativt för ett rationellt perspektiv. Detta är
dock direkt missvisande och ensidigt ur ett sociokulturellt synsätt. Här är tänkande och lärande 
situerade i olika sociala praktiker (Säljö, 2013). 

När man talar om individens utveckling och lärande har sociala institutioner som förskola och skola
fått en ökad betydelse, barn och ungdomar tillbringar alltmer tid i sådana miljöer. Dessa institutio-
ner har vissa målsättningar och ramar men också ett utrymme för att bestämma hur man organiserar 
sin verksamhet. Det finns individuella olikheter hur snabbt en individ behärskar behövliga redskap. 
Men även den som behöver mycket tid och stöd, har kommunikativa svårigheter kan tillägna sig 
komplexa färdigheter (Säljö, 2013).

2.7.2 Systemteorin
 
Systemteorin, det systematiska synsättet inom psykologi och pedagogik använder sig enligt Nordahl
m.fl. (2007) av många vetenskapliga traditioner och teorier, till exempel inom sociologi, naturveten-
skap och filosofi. Här är kärnan i den generella systemteorin att ett öppet system skapar och omska-
par sig självt genom lärande och att helheten är större än summan av delarna. Ett problem kan inte 
ryckas bort från det sammanhang där det uppstår enligt denna teori. Systemteorin är inte enhetlig 
utan ett samlingsbegrepp för olika sätt att tänka inom empiriska vetenskaper, här används begrep-
pen system och modell. Med detta perspektiv på till exempel beteendeproblematik kan det ge en 
förklaring på varför vissa barn visar ett accepterat beteende i vissa sammanhang medan de i andra 
sammanhang kan uppvisa omfattande beteendeproblem (Nordahl m.fl., 2007). Ett funktionshinder 
menar Bladini (2004) kan bara förstås i relation till distinktionen mellan system och omgivning, här 
blir individer med funktionshinder inte delar av ett system utan av kontexten. 

När det gäller teoribildning inom svensk specialpedagogisk forskning beskriver Ahlberg (2007a) att 
under senare år har det blivit vanligt med kopplingar till olika systemteorier. Här nämns interaktio-
nen mellan delarna i systemet och systemet ses då som en helhet. När en del i systemet förändras 
blir även andra delar påverkade, därigenom påverkas hela systemet. Öquist (2008) menar att genom 
att uppmärksamma skillnader är det också viktigt att ta fasta på den variation som finns. Vi ser tyd-
ligare hur saker och ting kopplas samman genom frågeställningar som fokuserar uppmärksamheten 
på skillnader. Björck-Åkesson (2007) beskriver också att specialpedagogik kan ses utifrån ett sys-
temteoretiskt perspektiv där många faktorer samvarierar med varandra i processer som påverkar lä-
rande och utveckling hos en individ. Genom interaktion mellan elev och lärare, eller mellan elever i 
klassrummet sker samverkan på olika sätt. Multidimensionaliteten lyfts fram i ett systemteoretiskt 
perspektiv och här betonas den ömsesidiga påverkan mellan individer i olika kontexter (Björck-
Åkesson, 2007). 

2.8 Specialpedagogiska perspektiv

När det gäller specialpedagogiska synsätt väljer Nilholm (2007a) att använda beteckningen ”per-
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spektiv”, då det kan till viss del framstå som mer neutralt till olika teoretiska traditioner, samt att 
hans egen erfarenhet är att ”perspektiv” som begrepp, är i diskussioner när det gäller olika sätt att 
förstå specialpedagogik relativt oproblematisk. När vår omvärld ska beskrivas (ting och skeenden) 
så har detta beskrivande utgångspunkter, här finns inget neutralt sätt att återge detta. Det finns alltid 
olika sätt att se på saken. Ett exempel på detta kan vara att ett handikapp som tidigare betraktades 
som ett fel hos individen och en individegenskap, istället kan ses som att funktionshindret är 
beroende av hur omvärlden för individen är organiserad. Här förläggs alltså orsaker till handikapp 
till miljön. Begreppet perspektiv blir i detta fall ett grundläggande sätt att se på den specialpedago-
giska verksamheten. Andra begrepp som skulle kunna användas är; diskurser om specialpedagogik, 
föreställningar om specialpedagogik och teorier om specialpedagogik (Nilholm, 2007a).

Här nedan följer en beskrivning av tre grundläggande specialpedagogiska perspektiv med utgångs-
punkt från Nilholm (2006, 2007a). 

2.8.1 Kompensatoriska perspektivet

Enligt Nilholm (2007a) så är det det kompensatoriska perspektivet baserat på tanken att individer 
ska kompenseras för deras problem. Perspektivet har ett stort inflytande på specialpedagogisk var-
dag, även på forskning. Forskningen baseras på en medicinsk/psykologisk tradition där diagnoser 
blir centrala. Det utmärkande för perspektivet är ett tillskrivande av problem till individen, skapan-
det av distinkta problemgrupper och ett sökande efter främst neurologiska, genetiska och psykolo-
giska förklaringar. Det går ut på att lokalisera egenskaper och förmågor som är problematiska hos 
individen. Man kan genom kriterier avgränsa en grupp som kan sägas ha en onormal utveckling. 
Här blir specialpedagogiken underordnad de medicinska och psykologiska rönen, vilket innebär att 
de specialpedagogiska insatserna blir anpassade efter dessa. Uppgiften för specialpedagogiken blir 
då i första hand att kompensera individer utifrån de tillkortakommanden de uppvisar (Nilholm, 
2007a). 

Författaren (2007a) beskriver fortsättningsvis att i den svenska specialpedagogiska utbildningen ur-
skiljs dessa målgrupper: döva och hörselskadade barn, barn som har en synnedsättning eller är blin-
da, inlärningsproblem (t.ex. lässvårigheter) samt utvecklingsstörning. De två sista grupperna är de 
största. Genom att avgränsa grupper skapar man utgångspunkter för specialpedagogisk forskning. 
Detta får till följd att här måste man avgränsa vilka som tillhör respektive inte tillhör en grupp, samt
diskutera de problem som uppstår vid gränssättningar. Trots nyare kunskap om bland annat läspro-
blem (ärftlighet, lässtörning behöver inte betyda lågt IQ) så leder det inte bort från den grundlägg-
ande logiken inom det kompensatoriska perspektivet, det vill säga att man avgränsar grupper (Nil-
holm, 2007a). Detta perspektiv som kan sägas vara det traditionella, har av olika forskare getts olika
namn. Exempel på dessa är funktionalistiskt (Skrtic, i Nilholm, 2006), medicinskt-psykologiskt 
(Clark, Dyson & Millward, i Nilholm, 2006), kategoriskt (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, i 
Nilholm, 2006).

2.8.2 Kritiska perspektivet

Det kritiska perspektivet är enligt författaren (2007a) ideologkritiskt inriktad. Här tillstås att barn 
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har olika förutsättningar men fokus läggs på vad samhället gör med dessa olikheter. Det är inte 
barns egenskaper i sig som ger upphov till behov av specialpedagogik utan behovet har sin förkla-
ring i sociala processer. Specialpedagogiken anses förtryckande, bland annat för att den pekar ut 
barn som mer eller mindre normala. Genom sociala förändringar så kan specialpedagogiken ned-
monteras och upphöra. Tre beståndsdelar som öppnar för ett kritiskt perspektiv på specialpedagogik 
är ökad mångfald inom vetenskapen, att en identitetspolitik (rätten att bli erkänd för sin olikhet) 
växer fram, samt idéer om en skola för alla (i samband med tankar om inkludering). Det som i 
första hand utmärker det kritiska perspektivet är ett ogillande av normalitetsbegreppet samt olika 
former av sociala kategoriseringar som är nedvärderande. Normalitetsbegreppet bidrar till att skapa 
olika grupper, följden av detta blir då uteslutning ur skolans gemenskap (Nilholm, 2007a). 

Tre faktorer som ligger bakom den specialpedagogiska verksamheten är: strukturellt och socioeko-
nomiskt förtryck, professionella diskurser och intressen (medicinskt-psykologiskt) och skolans 
misslyckande (Clark, Dyson & Millward, i Nilholm, 2007a). Specialpedagogikens värderande och 
marginaliserande effekter ses som mindre önskvärda, i stället bör skolmisslyckanden sökas utanför 
eleven. Förespråkarna för detta perspektiv är kritiska till användbarheten i diagnoser samt menar att 
diagnostiseringen är till nackdel för eleven och en fördel för skolan som inte behöver förändra sitt 
sätt att fungera. Ett närbesläktat begrepp för det kritiska perspektivet är det relationella perspektivet.
Svensk specialpedagogisk forskning kan enligt författaren (2006) till stora delar beskrivas som en 
kamp mellan det kompensatoriska respektive det kritiska perspektivet. Det kompensatoriska per-
spektivet dominerar men det kritiska perspektivet har ökat sitt inflytande. 

2.8.3 Dilemmaperspektivet

Slutligen presenterar författaren (2007a) dilemmaperspektivet som inte är lika etablerat som de tidi-
gare två nämnda. Detta perspektiv har till stora delar vuxit fram som en kritik av det kritiska per-
spektivet. Förespråkarna för perspektivet delar kritiken av att barn kategoriseras inom specialpeda-
gogiken, men de anser att alla utbildningssystem kommer att behöva använda sig av någon form av 
kategoriseringar. De sociala processer som skapar ett behov av specialpedagogik kommer att fortgå.
Dilemman är motsättningar som egentligen inte går att lösa, men som pockar på ställningstaganden.
Ett utbildningssystem har ett centralt dilemma att hantera, nämligen att alla elever i någon mening 
ska ges liknande kunskaper samtidigt som utbildningssystemet ska anpassa sig till att elever är oli-
ka. Här uppstår en spänning mellan anpassningen till elevers olikhet och det gemensamma (Nil-
holm, 2007a). 

Författaren (2007a)  nämner också att man kan också kalla perspektivet sociokulturellt, med detta 
avses att det sociala och kulturella sammanhanget är viktigt för att förstå lärande och utveckling. 
Med kultur avses här människors föreställning om hur världen är beskaffad, de artefakter (verktyg 
som t.ex. datorer och böcker) som finns i ett specifikt sammanhang och den intellektuella kapacitet 
man tillgång till. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande, utveckling och interaktion, det vill säga 
på pedagogik och psykologi, är något som framvuxit under två senaste årtiondena. Detta är därför 
till stor del att betrakta som vetenskaplig färskvara. Det kritiska perspektivet har kommit att få ett 
större utrymme i den samhällsvetenskapliga forskningen om specialpedagogik, bland annat med 
fokus på dekonstruktion av specialpedagogiken och utvecklande av inkludering. Detta ses som ett 
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problem av förespråkarna för dilemmaperspektivet då det kritiska perspektivet kommit att bli ideal 
för pedagogisk verksamhet trots att det inte finns empiriska iakttagelser som kan bekräfta detta. En 
kritisk aspekt av dilemmaperspektivet som nämns är en risk att det blir relativistiskt och vagt, att 
alla synsätt ses som lika bra (Nilholm, 2007a).

För att återkoppla till denna studies syfte och forskningsfrågor anges här nedan dessa igen.

Det övergripande syftet med denna studie är att synliggöra de olika aktörernas uppfattning om för-
utsättningarna för att leva upp till begreppet ”En skola för alla” i detta fall utifrån barns olikheter i 
förskolan. För att belysa detta har nedanstående forskningsfrågor formulerats:

 Vilka är framgångsfaktorerna i mötet med barns olikheter i den pedagogiska praktiken?

 Vilka svårigheter kan uppstå i mötet med barns olikheter utifrån utveckling och lärande i den
pedagogiska praktiken?

 Hur kan specialpedagogen stödja övriga aktörer i deras uppdrag att bemöta barns olikheter?

3. METOD

Här nedan kommer en presentation av vald metod för denna studie. Först presenteras en beskrivning
av intervju som metod följt av planering, intervju och utskrift, analysmetod, begreppen reliabilitet 
och validitet samt etiska principer. Avslutningsvis redogör vi för denna studies kontext. 

Denna studie undersöker hur de nämnda aktörerna ser på förutsättningarna för att kunna leva upp 
till begreppet ”en skola för alla” utifrån barns olikheter i förskolan. Utgångspunkten för studien är i 
den kvalitativa forskningen. Enligt Kvale och Brinkman (2014) används idag kvalitativa 
forskningsmetoder inom flera discipliner, bland annat psykologi, sociologi och pedagogik. Vi har 
valt att använda oss av intervju som metod då vi ansåg denna metod mest lämplig för att få svar på 
våra frågeställningar. 

Bryman (2008) menar att intervju är den sannolikt mest använda metoden i den kvalitativa forsk-
ningen, här ges en flexibilitet och en tyngdpunkt på intervjupersonens egen uppfattning och synsätt. 
Här nämner Kvale och Brinkman fenomenologin som dominerande inom kvalitativ forskning, syftet
med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen i den vardagliga tillvaron ur intervjuper-
sonernas perspektiv, att utveckla mening ur deras erfarenheter. Mellan intervjuare och intervjuper-
son produceras kunskap i ett socialt sammanhang.

De intervjuer vi utfört för att få svar på syfte- och forskningsfrågor har varit semistrukturerade. En 
sådan intervju liknar ett vardagssamtal men har ett syfte och utförs med en intervjuguide (se bilaga 
1) som fokuserar på vissa teman. Här kunde vi som intervjuare följa upp och klargöra meningen i 
svaren samt verifiera våra tolkningar under intervjuns skede. Frågorna är inte strängt strukturerade 
utan i stället öppna enligt Kvale och Brinkman. Bryman menar att öppna frågor ger respondenten 
utrymme att fritt formulera sina svar. Tvärtemot vad många tror kan också ledande frågor ställas i 
den kvalitativa forskningsintervjun, detta för att pröva validiteten i svaren och att verifiera intervju-
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arens tolkningar. Vi spelade in våra intervjuer, detta ger enligt Kvale och Brinkman intervjuaren 
möjlighet att koncentrera sig på samtalet och inte gå miste om viktig information.

3.1 Planering

Urvalet av intervjupersoner är baserat på det faktum att de alla är aktörer inom förskolans verksam-
het samt utifrån tillgänglighet. Vi valde fem intervjupersoner ur varje yrkesgrupp (förskolechef, spe-
cialpedagog och förskollärare), detta för att kunna se likheter och skillnader och om det finns en röd
tråd i vårt insamlade material. En av förskolecheferna kunde på grund av sjukdom tyvärr inte delta 
vid intervjutillfället. När det gäller urval beskriver Bryman att de oftast är målstyrda inom kvalitati-
va undersökningar. Ett sådant urval handlar främst om att välja individer med direkt hänvisning till 
de formulerade forskningsfrågorna. Våra intervjupersoner tillfrågades per telefon tre veckor i förväg
där de då tackade ja till att delta. De informerades muntligen om de etiska principerna och inter-
vjuns syfte samt att intervjun skulle spelas in. Vi nämnde också att varken förskolans eller kommu-
nens namn skulle nämnas i studien. Slutligen bestämdes dag, tid och plats. Efter samtalen skickades
även ett följebrev (se bilaga 2) om studiens syfte och forskningsfrågor samt de etiska principerna.

3.2 Intervju och utskrift

Under genomförandet av dessa intervjuer använde vi oss av en intervjuguide (se bilaga 1) bestående
av bakgrundsfrågor och teman vilka formulerades utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Frå-
gorna utformade vi individuellt utifrån vår guide under intervjuerna. Vid behov använde vi oss även
av andrafrågor. Intervjupersonerna fick inte i förväg ta del av guiden, utan det följebrev vi skickade 
efter första telefonkontakt. Här fick intervjupersonerna ta del av studiens syfte och forskningsfrågor 
för att kunna sätta sig in i och ta del av vad vår undersökning skulle behandla.  Intervjuerna skedde 
på respektive aktörs arbetsplats och varje intervju varade i cirka en timme. Kvale och Brinkman be-
skriver hur intervju skiljer sig från en daglig kommunikation i form av vardagsprat, syftet i en inter-
vju är att samla information kring ett visst specifikt område. Forskningsintervjun är en mellan-
mänsklig situation där ett ömsesidigt intresse mellan två människor förenas genom samtal, där ett 
mänskligt samspel genom dialog utvecklar kunskap. 

Efter våra genomförda intervjuer har inspelningarna skrivits ut, detta för sammanställning och ana-
lys. Här kunde vi strukturera intervjusamtalet till en form som är lämplig för närmare analys. Kvale 
och Brinkman nämner att utskriften är en översättning från muntligt till skriftligt språk, detta görs 
genom en rad bedömningar och beslut. Ordagranna utskrifter skapar konstgjorda konstruktioner 
som inte är relevanta för vare sig för det muntliga samtalet eller den formella stil som gäller för den 
skrivna texten. 

3.3 Analysmetod

Vi har använt oss av meningskoncentrering och meningskategorisering. Vid transkriberingen av 
våra inspelade intervjuer gjordes en kortare sammanfattning där kärnan i våra intervjupersoners svar
skrevs ned. Genom meningskoncentrering dras svaren samman till kortare formuleringar, kontentan 
formuleras om i några få ord enligt Kvale och Brinkman. Detta har vi sedan kategoriserat utifrån 
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våra forskningsfrågor och teman. Meningskategoriseringen ger möjlighet att strukturera materialet 
och undersöka likheter och skillnader i intervjupersonernas svar nämner Kvale och Brinkman.

3.4 Reliabilitet och validitet

Begreppen reliabilitet och validitet är kriterier för att bedöma en undersöknings kvalitet. Kvalitativa
forskare har dock diskuterat relevansen för dessa begrepp i kvalitativa studier beskriver Bryman. 
Kvale och Brinkman nämner att frågan man kan ställa sig är om kunskap genom intervju är objektiv
(frihet från bias, reflektion över sina egna bidrag till studien). Frågor man kan ställa sig om 
reliabilitet vid intervjustudie kan vara; kan vårt resultat återskapas vid en annan tidpunkt av andra 
forskare? Förändrar intervjupersoner sina svar under intervju? Ges det olika svar till olika inter-
vjuare? Validitet inom samhällsvetenskapen har kommit att betyda om en metod undersöker forsk-
ningens syfte. I en intervjustudie kan det betyda bland annat tillförlitlighet hos intervjupersoner, in-
tervjukvalitet, utskrift från muntligt till skriftligt och tolkningar av utskrift och logik av gjorda tolk-
ningar beskriver Kvale och Brinkman.

3.5 Etiska principer

Gällande de etiska principerna utgår studien ifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska princi-
per. Här nämns bland annat att ansvarig forskare ska väga värdet av förväntad ny kunskap mot 
eventuella negativa följder för uppgiftslämnare. Medlemmarna i samhället har också ett krav på  
skydd mot negativa konsekvenser, individskyddskravet som är den givna förutsättningen för forsk-
ningsetiska överväganden. Individskyddskravet delas upp i fyra huvudkrav:

1. Informationskravet

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

Vi informerade intervjupersonerna om vårt syfte och vad som förväntades av dem. Vi upplyste ock-
så om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Här
använder Kvale och Brinkman begreppet informerat samtycke där intervjupersonerna delges studi-
ens syfte, upplägg och eventuella risker/fördelar som kan vara kopplade till deltagande i studien. 
Alla intervjupersoner erbjöds att del av det transkriberade materialet för att minimera eventuella fel-
tolkningar. Detta avböjdes av samtliga men åtta av intervjupersonerna ville ta del av vår färdiga 
uppsats. 

2. Samtyckeskravet

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.

Vi inhämtade samtliga intervjupersoners samtycke för att delta i vår studie.

3. Konfidentialitetskravet
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Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

Vi garanterade intervjupersonerna anonymitet. De meddelades även att varken förskolans eller kom-
munens namn skulle nämnas i rapporten. Inspelningen har efter bearbetning förstörts för anonymi-
tetens skull vilket också intervjupersonerna informerades om. När begreppet konfidentialitet an-
vänds i forskning betyder det enligt Kvale och Brinkmann att inte avslöja privata data som identifie-
rar deltagarna i en undersökning. Information som potentiellt kan kännas igen av andra bör godkän-
nas av undersökningspersonen innan publicering. 

4. Nyttjandekravet

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.

Intervjupersonerna informerade om att allt insamlat material endast kommer att användas i denna 
studie.

3.6 Studiens kontext

Denna studie har sin grund i en medelstor svensk kommun i norra delen av Sverige. Intervjuperso-
nerna är verksamma i verksamheter både centralt och utanför centralorten. Upptagningsområdena 
består av både villor och hyresbostäder, samt har många olika etniciteter och generellt stor rörlighet 
bland de boende. Förskolecheferna i denna studie har varit i sina positioner mellan fem och sjutton 
år. Specialpedagogerna har varit verksamma i yrket från ett upp till tretton år. Förskollärarna i denna
studie har arbetat mellan tio och trettio år. Tre av förskollärarna arbetar med barn i åldrarna 1-5 år, 
de övriga två med barn i åldrarna 3-5 år. Storleken på barngrupperna varierar på mellan tolv till tju-
go barn.

4. RESULTAT

Här nedan presenteras resultatet utifrån ovan angivna metoder. De intervjuade aktörernas svar redo-
visas i tur och ordning utifrån våra forskningsfrågor. Forskningsfråga 1 redovisas tematiskt. Resul-
tatet avslutas med en sammanfattning. 

4.1 Framgångsfaktorer i mötet med barns olikheter i den pedagogiska praktiken

4.1.1 Styrdokument och värdegrund

Utifrån styrdokumentens formulering en förskola för alla så uttrycker förskolecheferna samstäm-
migt vikten av att alla barn, utifrån deras förutsättningar, är välkomna i förskolan och att alla ska ha 
samma möjligheter till utveckling och lärande. En av förskolecheferna säger så här: ”Inte tycka 
synd om, då är risken att man inte ställer tillräckligt höga krav på dem.” En annan säger att: ”Jag 
tycker det är väldigt roligt att tänka i de banorna, att det är vi som ska anpassa oss och inte barnen”. 
Det hen syftar på är att skapa tillgänglighet för alla barn och anpassa så långt det är möjligt innan 
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andra åtgärder sätts in. Exempel som förskolecheferna nämner där anpassningar kan göras är miljö, 
barngruppsstorlek, personal, arbetssätt och strategier. 

Specialpedagogerna menar att förskolan ska vara organiserad så att den ska passa alla barn, oavsett 
vilket stöd de behöver, och att de ska ges så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas. De ska 
känna sig välkomna och bör ha möjlighet att bli sitt bästa jag. 

Samtliga förskollärare anger att deras förståelse av denna formulering är att alla barn är välkomna, 
oavsett olikhet. Här nämns som exempel att alla barn ska känna sig accepterade, trygga och sedda, 
samt vikten av likvärdighet. 

Förskolecheferna är eniga om att värdegrundsarbetet är väldigt viktigt, och det bidrar till att perso-
nalen har en genomarbetad samsyn när det gäller förhållningssätt. En av förskolecheferna lyfter 
även vikten av att barnen är delaktiga i värdegrundsarbetet. En annan uttrycker att all personal ska 
ha förväntningar på att barn är kompetenta och kapabla utifrån att alla har en plats i förskolan på 
lika villkor, utifrån deras egna behov. Värdegrundsarbetet handlar om kommunikation och relatio-
ner, och då även med föräldrar poängterar en av förskolecheferna.

En specialpedagog lyfter fram FN:s barnkonvention som verksamheten ska förhålla sig till. De fyra 
övriga svarar att värdegrunden handlar om alla barns lika värde; att alla ska bemötas utifrån sina be-
hov. Det handlar väldigt mycket om bemötande, relationer och kommunikation, och det underlättar 
om man har en god gemenskap och ”har högt i tak”. En fungerande värdegrund syns i verksamhe-
ten, och det är avhängigt ett kontinuerligt arbete; hur man är mot varandra, samt att ha en samsyn 
som grundar sig i vad man gör, säger och varför. En specialpedagog lyfter att det sedan länge, gene-
rellt sett, råder ett gott värdegrundsarbete i förskolan. 

Förskollärarna menar att värdegrunden är viktig. Den ska utgöra basen i det pedagogiska arbetet. 
Den är utgångspunkten för att alla barn accepteras för den de är. En av förskollärarna uttryckte det 
på följande vis; ”Jag är värdefull och betydelsefull och jag finns här, oavsett olikhet”.

4.1.2 Normalitet

Normalitetsbegreppet upplevs av samtliga förskolechefer som negativt. En av dem uttrycker det så 
här: ” Begreppet normalitet är inte relevant i förskolan. Alla barn ska ha en plats oavsett vad vi 
tycker är normalt”. De är samtliga eniga om att bedömning grundat i utvecklingspsykologi före-
kommer, men inte utifrån om ett beteende är normalt eller inte. En menar även att alla är olika, så 
därför har hen ”svårt för det här med normalt”.

Specialpedagogerna upplever att begreppet normalitet är svårt att definiera. Flera av dem upplever 
begreppet en aning provokativt. En uttryckte sig så här ”Människor är per definition väldigt olika, 
och efter att ha levt länge har man sett att ingen är normal. Men om man måste förklara begreppet 
så är det väl att man är ungefär som alla andra”. En annan förklarar det som att det finns en bild av 
den förväntade förmågan, utifrån vad utvecklingspsykologin nämner om olika åldrar. Avvikelser 
från normalitet kan innebära att barnet inte följer den förväntade utvecklingskurvan i relation till 
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andra barn eller om barnets svårigheter påverkar vardagen på ett negativt sätt anser alla specialpeda-
goger. Det kan handla om till exempel språkliga och motoriska förmågor. Specialpedagogerna me-
nar att det finns en slags medvetenhet om att man inte bör använda begreppet normal. I stället an-
vänds uttryck som att barnet inte har hunnit så långt i sin utveckling, eller att det här ser vi inte så 
mycket av ännu hos barnet. Vad som är normalt eller avvikande beror på kontexten, det är som regel
omgivningen som har problem med barnets beteende, inte barnet själv. 

Utifrån begreppet normalitet menar de tillfrågade förskollärare att det är viktigt att fråga sig vad 
som är normalt. Tre av förskollärarna nämner att man bör akta sig för att placera barn i en mall. En 
av dem uttryckte sig på följande vis; ”Alla barn är unika och olika, men vissa behöver mer stöd än 
andra”.

4.1.3 Lärmiljö

Lärmiljöns utformning har enligt samtliga av de tillfrågade förskolecheferna en mycket stor bety-
delse för alla barn. En menar att den är allra viktigast för de som har svårigheter. En annan berättar 
att ”Lärmiljön” är ett fokusområde inom dennes område detta år. En förskolechef påtalar att hen har
ett specifikt intresse för miljön, och tänker att den påverkar barnens vardag hela tiden. En annan av 
förskolecheferna hävdar att det är viktigare än vad vi tidigare trott, och att vi inte ska utsätta barn 
för onödigt mycket stimulans, inte servera för mycket färdigt material och leksaker. Hen uttrycker 
att barn ska uppmuntras till att skapa sina egna lekmiljöer och ger som exempel byggmaterial för att
stimulera barns kreativitet, och menar vidare att den fysiska miljön är bra om man som barn kan se 
vad man kan göra i ett rum. Det ska vara strukturerat och inte rörigt. En av förskolecheferna lyfter 
fram utemiljön som extra betydelsefull för barn som till exempel har motoriska svårigheter eller har
svårt med närkontakt med andra barn. Då menar hen att det kan vara en fördel med större ytor att 
röra sig på. Ljudmiljöns betydelse lyfts specifikt fram av en av förskolecheferna. Den sociala miljön
är enligt samtliga förskolechefer väldigt betydelsefull. De menar att det handlar om förhållningssätt 
och att förhållningssättet är viktigt oavsett olikhet. En av förskolecheferna uttryckte det på följande 
vis: ”Skickliga arbetslag skapar barn som är skickliga socialt.” Relationer lyfts av tre av dem, de 
menar att om barnen är trygga så uppstår KASAM (känsla av sammanhang).

De tillfrågade specialpedagogerna framhåller att lärmiljöns betydelse är enormt stor. De menar att 
även den fysiska miljön är viktig. De pekar på betydelsen av att skapa en lugnare ljudmiljö vilket 
gagnar alla barn, men särskilt de som har svårt att sortera intryck. Specialpedagogerna fastslår att 
lärmiljön är det instrument vi har när det handlar om anpassningar.  Anpassningar av lärmiljön 
exemplifieras med att tydligt visa vad man kan göra i respektive rum, genom att ha en barnmiljö 
utan överflödig inredning och en överblickbar ordning på material. Det ska synas i rummets struktur
vad man kan göra i det. Vad gäller den sociala miljön så betonas den av samtliga specialpedagoger 
som mycket betydelsefull. Det handlar om att känna trygghet och trivsel, samt att känna sig in-
kluderad. Flera av specialpedagogerna betonar att det sociala samspelet behöver tränas. Detta sker 
genom lek och att de vuxna är goda förebilder för barnen.

Även förskollärarna tillskriver lärmiljön som mycket betydelsefull. En förskollärare poängterar vik-
ten av att utforma en miljö som är tillåtande; ”med så lite nej som möjligt”. Viktiga faktorer som an-
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ges gällande den fysiska miljön är att den bör vara inspirerande, lockande, fantasifylld och utma-
nande. Detta för att alla barn, oavsett olikhet, ska vilja söka nya utmaningar, vilket främjar utveck-
ling och lärande. Flera av förskollärarna nämner möjligheten att dela in barnen i mindre grupper så 
att ett lärande ska kunna ske utifrån olikheter och behov. Här menar en av förskollärarna att ”en 
möjlighet utifrån utveckling och lärande är att vi pedagoger kan läsa av vad den här gruppen, utifrån
olikheter, behöver”. Den sociala miljön är också den av en stor betydelse. Samtliga menar att ett väl
fungerande arbetslag, där alla drar åt samma håll, är grunden för en god social miljö. Exempel som 
nämns är att alla barn ska få vara sig själva, våga komma med förslag och säga saker, samt inte vara
rädd för någon, vare sig andra barn eller pedagogerna. De ska få komma till tals och bli sedda. En 
förskollärare nämner betydelsen av att skapa intresse och nyfikenhet hos alla barn, oavsett olikhet. 
Detta i enlighet med läroplanen. En annan förskollärare lyfter vikten av att belysa förmågor, och 
inte bara svårigheter, detta för att stärka barnets självkänsla.

4.1.4 Förhållningssätt

Förskolecheferna svarar att förhållningssätt är kopplat till värdegrunden och menar att här ligger 
synen på barnen. Detta förutsätter ett bra samarbete i arbetslagen. En förskolechef lyfter kommu-
nens tre ledord; professionalism, engagemang och framsynthet. En annan lyfter fram vikten av att 
ha ett demokratiskt öppet förhållningssätt. Samtliga är eniga om att förhållningssättet har en mycket
stor betydelse, samt att det är viktigt att utmana barnen på en lagom nivå och att hålla förväntning-
arna höga. Lyhördhet betonas av en av förskolecheferna som en mycket viktig framgångsfaktor när 
det gäller att se och ta tillvara barns olika behov och olikheter. 

Specialpedagogerna säger att förhållningssättet är själva grunden, det är en avgörande framgångs-
faktor i verksamheten, detta är extra viktigt när det handlar om barns olikheter. En uttrycker att det 
helt enkelt handlar om pedagogernas syn på sin egen profession. Det ligger på ett metakognitivt 
plan att reflektera över hur vårt förhållningssätt påverkar barnet. En specialpedagog säger att när ar-
betslaget har utarbetat ett medvetet förhållningssätt att bemöta olikheter, så gynnas barnen och ett 
lärande kan ske. Alla specialpedagogerna lyfter vikten av att pedagogerna har en samsyn kring be-
mötandet. En betonar betydelsen av att barnen vet vad som förväntas av dem i olika situationer.

Samtliga förskollärare anser att förhållningssättet har en enorm betydelse i arbetet med barns olik-
heter. Att arbetslaget har ett gemensamt förhållningssätt anges som grunden för att kunna bemöta 
alla barn på ett bra sätt. De nämner också att kommunikation, både inom arbetslaget och med bar-
nen, är en viktig faktor för att förhållningssättet ska bli gemensamt och genomtänkt. Tre av förskol-
lärarna lyfter olikheter som en möjlighet för alla att lära av varandra, här blir olikheten en tillgång 
för alla i den pedagogiska praktiken. En av förskollärarna framhåller att man ska förhålla sig till 
barn som att de kan och vill, oavsett olikhet, samt att barnen kan få se olika nyanser av hur det kan 
se ut. Att man inte ser likadan ut, tänker olika och att man behöver olika stöd för att utvecklas och 
lära är viktiga delar i arbetet med barns olikheter. Här menar förskollärarna att lyhördhet hos peda-
gogerna är en viktig framgångsfaktor i mötet med barns olikheter när det handlar om utveckling och
lärande.
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4.1.5 Struktur

Samtliga förskolechefer ser strukturen i verksamheten som väldigt betydelsefull. En säger att för-
skolan bygger mycket på tydlighet, och en annan menar att en orolig barngrupp än mer behöver tyd-
ligare struktur. Det skapar trygghet för såväl barn som vuxna. Tre av förskolecheferna säger att det 
förekommer att pedagogerna på förskolorna planerar verksamheten efter var barnen befinner sig 
rumsligt under dagen. De menar att detta skapar en stabilitet och ett lugn i verksamheten. En försko-
lechef upplever att pedagogerna är mer tillfreds med sitt arbete om de fokuserar på det som är bra, 
och det man hunnit med att göra, istället för det motsatta. 

Att ha en god struktur och organisation är verksamhetens bas menar samtliga specialpedagoger, det-
ta är särskilt viktigt för de barn som har någon form av svårighet. Det kan till exempel handla om att
organisera verksamheten så att det tydligt framgår vem som gör vad, när och varför. Tydlighet har 
stor betydelse, här kan man till exempel ta hjälp av bilder påtalar samtliga specialpedagoger. 

En tydlig struktur anges av de tillfrågade förskollärarna som verksamhetens ryggrad, den ger trygg-
het och bör genomsyra hela verksamheten. Struktur och rutiner är extra viktigt att tänka på när det 
gäller barn med olikhet. En förskollärare uttrycker att struktur och tydlighet gagnar alla barn, samt 
även alla i arbetslaget. 

4.1.6 Reflektion och dokumentation

Vad gäller reflektion så anser samtliga av de tillfrågade förskolecheferna att det är viktigt, samt att 
pedagogerna på deras områden har avsatt tid för detta. En av förskolecheferna som har många enav-
delningsförskolor i området uppger att det ofta uppstår tidsbrist för planering, utvärdering och re-
flektion. Hen har därför för avsikt att införa reflektionstid med styrda frågeställningar, som till ex-
empel; hur fungerar barngruppen just nu, hur ligger vi till i kvalitetsarbetet, egna tankar och så vida-
re.

Alla specialpedagoger svarar att reflektionen är viktig, två av dem menar att den är ett lärtillfälle för
dem. Ingen säger dock att de har avsatt tid för reflektion. En av specialpedagogerna uttrycker vikten
av det metakognitiva, alltså tankar om de egna tankarna, att det handlar om att vara medveten om 
sitt lärande. Är man medveten om reflektionens betydelse så tar man sig den tiden. Men trots det så 
hamnar reflektionstiden oftast längst ner på agendan. Kanske någon form av strukturerad reflektion 
vore en väg till utveckling menar hen. En specialpedagog berättar att på ett område har det sökts 
och beviljats projektpengar som bland annat ska bidra till att förstärka pedagogernas möjlighet att 
planera, reflektera samt att fortbilda sig tillsammans. Hen berättar vidare att ett team bestående av 
tre pedagoger går in och stöttar när de är borta. Specialpedagogen menar att den bästa utvecklingen 
sker i samspel med andra. En annan specialpedagog menar att utbildning och handledning är fram-
gångsfaktorer och säger att; ”utan reflektion blir det ingen utveckling”. Men hen hävdar att tid för 
reflektion är en bristvara. 

Alla förskollärare uppger att reflektion är viktigt, särskilt i arbetet kring barns olikheter. Tre av för-
skollärarna uppger att de har avsatt tid för enbart reflektion på schemat, de övriga två tar det direkt 
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med varandra i arbetslaget utifrån händelser som sker i den vardagliga verksamheten. Tre av för-
skollärarna anger att reflektion är en nödvändighet för att utveckla och föra arbetet framåt i arbetsla-
get. 

Dokumentation och utvärdering i förskolan sker enligt tre av förskolecheferna i samråd med speci-
alpedagog. Samtliga menar att det är styrkorna som ska lyftas fram. En anser att det är viktigt att 
tänka på vad som skrivs, hen sa med eftertryck: ”Vi ska ju jobba med en verksamhet där alla barn 
får plats och inte där de blir stämplade”. Två nämner också att enskilda barn inte syns i den pedago-
giska dokumentationen, här är det verksamheten som är i fokus.

När det gäller dokumentation och utvärdering svarar samtliga specialpedagoger att de utgår ifrån 
barnets styrkor, en svarar att hen endast försöker dokumentera det hen ser, samt försöker undvika att
använda värdeord. En annan menar att föräldrarna vill ha med både styrkor och svårigheter. Här 
gäller det att skriva så att föräldrarna känner igen sig i den beskrivning som ges menar hen. En an-
nan säger att, till skillnad från skolan som även behandlar individnivån i sina åtgärdsprogram, skrivs
i regel förskolans handlingsplaner på grupp- och organisationsnivå. Här ligger betoningen på vad 
pedagogerna utifrån förhållningssätt och miljö kan förändra och anpassa. En påtalar vikten av att 
noggrant granska texterna med devisen; barn uppför sig om de kan, om man ger dem förutsättning-
arna.

Gällande dokumentation och utvärdering är samtliga förskollärare eniga om att det måste finnas en 
balans i framställandet av barnets styrkor och svårigheter. Man får inte blunda för svårigheterna 
men genom att lyfta det positiva kan barnets framsteg synas bättre vilket är målet, samt att man stär-
ker barnets självkänsla. Svårigheterna hos det enskilda barnet är redan väl kända, anser förskollärar-
na. 

4.1.7 Olikhet samt barn i behov av särskilt stöd

När det handlar om olikheter hos barn så nämner samtliga förskolechefer kriterier som fysiska och 
neuropsykiatriska funktionshinder, språksvårigheter samt barn som av olika orsaker sticker ut eller 
stör i leken. En av förskolecheferna tänker att en olikhet enligt hens uppfattning är en tillgång, till 
exempel att ha färdigheter utöver det vanliga. Samma förskolechef definierar barn i behov av sär-
skilt stöd som när det krävs externa insatser; till exempel logoped, när anpassning av lärmiljön inte 
förbättrar situationen och/eller handledning av specialpedagog. Två beskriver att insatser kan vara 
nödvändiga för kortare eller för längre tid. En förskolechef definierar barn i behov av särskilt stöd 
som ”barn vi observerar utifrån att vi känner en oro”.  En annan framhåller att leken är en viktig in-
dikation på hur barnet fungerar. Ingen av förskolecheferna har på sina områden barn med fysiska 
funktionshinder, undantaget är några fall av hörselnedsättning.

Specialpedagoger anser att synen på barns olikheter har förändrats över tid, och att det  idag finns 
en större acceptans hos såväl förskolepedagogerna som hos oss. Olikhet eller att vara i behov av 
särskilt stöd, definieras bland annat av att den förväntade utvecklingen är försenad eller uteblir. Spe-
cialpedagogerna nämner exempel på vad som kan vara olikheter hos barn. Dessa kan vara fysiska 
funktionsnedsättningar, uppmärksamhetssvårigheter, olika syndrom, barn med diagnoser, neuropsy-
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kiatriska funktionshinder samt sen språkutveckling med konsekvensen av att inte göra sig förstådd. 
En av specialpedagogerna menar att en annorlunda och försenad språkutveckling oftast är lättast att 
få syn på, och att det många gånger kan vara kopplat till andra svårigheter. En av specialpedagoger-
na menar att ”Utvecklingen ska göra att barnet behöver mindre och mindre stöd med ökad ålder… 
men när det där mindre inte fungerar… det är då man behöver börja fundera…”. En annan definie-
rar barn i behov av särskilt stöd som barn vilka under kortare eller längre tid behöver något extra för
att komma vidare i sin utveckling. 

En gemensam ståndpunkt när det gäller diagnoser är att de är relativt ovanliga hos barn i förskoleål-
dern. Orsaker till detta kan vara att barnen är för unga samt att en diagnos inte ska ha betydelse för 
att anpassningar ska ske. Dock påpekar flera av specialpedagogerna att det ibland kan finnas förde-
lar med diagnoser. Det kan vara positivt i ett föräldraperspektiv, såtillvida att de inte behöver känna 
sig skuldbelagda för barnets svårigheter och beteende, men även att det kan underlätta på ett 
kunskapsmässigt plan. Insatser från habiliteringen kräver diagnos, även det kan vara en positiv fak-
tor utifrån anpassningar och stödinsatser menar de tre specialpedagogerna. När vanliga åtgärder i 
form av till exempel bildstöd och gruppindelningar inte räcker till, kan ett barn vara i behov av sär-
skilt stöd menar en specialpedagog. En annan specialpedagog anser att barn med tydliga fysiska 
funktionsnedsättningar, som syn och hörselnedsättning, är exempel på de som behöver särskilt stöd.
Insatserna utformas genom handledningssamtal där utgångspunkten är ett inkluderingsperspektiv i 
första hand, i andra hand kan det behövas en särskiljande lösning menar samtliga specialpedagoger. 
En specialpedagog betonar också vikten av att arbeta förebyggande för att stärka pedagogerna i de-
ras uppdrag att möta barns olikheter. 

När det gäller de intervjuade förskollärarnas syn på vad en olikhet hos ett barn kan vara anger alla 
att synliga fysiska funktionsnedsättningar (t.ex. synnedsättning, rullstolsburen, olika syndrom) samt
utåtagerande beteende är exempel på olikheter. Två av förskollärarna nämner dessutom språket uti-
från annan etnisk bakgrund eller försenad språkutveckling. Barn i behov av särskilt stöd faller under
samma kriterier som barns olikheter enligt samtliga förskollärare. Insatserna för dessa barn görs 
både enskilt och i grupp, med betoning på grupp. Samtliga förskollärare menar att de försöker arbe-
ta så inkluderande som möjligt. Att se olikheterna som en ytterligare möjlighet att utvecklas till-
sammans med andra är viktigt menar alla förskollärare. 

4.1.8 Inkludering

Inkludering i förskolan innebär för förskolecheferna att alla barn är en del av verksamheten, såväl 
fysiskt som socialt. En förskolechef menar dock att hen är osäker på om inkludering alltid är det 
bästa.  Hen menar att det skiljer från fall till fall, att utgångspunkten ska vara vad som är det bästa 
för barnet. En annan konkretiserar begreppet genom att inkludering innebär att verksamheten ska 
anpassas efter barnet. Samtliga anser att pedagogernas förhållningssätt är avgörande för att inklude-
ring ska fungera och kunna ske. En av förskolecheferna sade med eftertryck att ”Uppriktigt sagt… 
så tänker jag att jag aldrig sett att inkludering inte fungerar i förskolan… jag har sett det på andra 
platser men inte i förskolan”. 

Begreppet inkludering betyder för samtliga specialpedagoger delaktighet på egna villkor, med 
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varierande formuleringar att alla barn oavsett funktionshinder ska vara en självklar del i gruppen 
med rätten till gemenskap med andra. En specialpedagog uttrycker det som att inget barn ska vara 
som en isolerad ö. En annan beskriver att det ska vara en naturlig del att vi är olika, konsekvensen 
av det blir att acceptansen ökar när alla barn får vara tillsammans. Samtliga specialpedagoger menar
att en förutsättning för att inkludering ska fungera är att alla i arbetslaget har förståelse för vad be-
greppet innebär och arbetar enligt detta. De menar också att det handlar om pedagogernas förhåll-
ningssätt. Det som är avgörande är deras inställning, såväl som kunskap, engagemang och intresse, 
samt att man måste vara beredd att förändra vissa saker. En annan av specialpedagogerna menar att 
det är viktigt att ha en tydlig struktur där alla pedagoger vet vad som förväntas av dem under dagen.
En påtalar att specialpedagogerna har bidragit till en större acceptans hos många av pedagogerna 
när det gäller inkludering. En av specialpedagogerna påpekar att det är viktigt att resursperson eller 
assistent sätts in vid behov och menar att cheferna som regel har god förståelse för detta.

Förskollärarna beskriver begreppet inkludering utifrån att alla barn har rätt till delaktighet, har rätt 
att delta i en gemenskap och att bli sedda och bekräftade på lika villkor som övriga barn i gruppen. 
En förskollärare exemplifierar detta genom begreppet en förskola för alla, att alla olikheter tillåts. 
När det gäller förutsättningar för att inkludering ska kunna ske varierar svaren. Två förskollärare 
nämner engagemang, kunskap och en tillåtande miljö som viktiga faktorer, två anger att arbetslaget 
ska arbeta efter samma värdegrund och mål som en förutsättning för inkludering. En förskollärare 
nämner resurser och utökad personal samt stöd av specialpedagog eller psykolog som en förut-
sättning. 

4.1.9 Utvecklingsområden

De utvecklingsområden som föreslås av samtliga förskolechefer handlar om bemötande och förhåll-
ningssätt. Detta är grunden till allt enligt en av förskolecheferna. En annan menar att reflektion är 
mycket viktigt, samt att människosynen är grundläggande för att utföra ett bra arbete. En förskole-
chef säger också att det är krångligt i kontakterna med olika stödfunktioner, som till exempel Barna-
vårdscentralen, samt påtalar svårigheten med att en psykolog ska täcka hela kommunen. 

Som utvecklingsområde nämner en specialpedagog ett arbete av Ross Green, som handlar att barn 
gör rätt om de kan. Hen menar att det är ett bra arbete utifrån barns olikheter. En annan menar att 
bemötande är något som behöver utvecklas, samt ger exempel på relevant litteratur som kan använ-
das. En specialpedagog anger det egna förhållningssättet, utifrån reflektion på ett metakognitivt plan
som viktigt att arbeta med. Både specialpedagoger och förskolepedagoger borde uppnå en viss nivå 
när det gäller synen på förändringar. Hen kallar det mentalisering. En specialpedagog lyfter lärmil-
jön som det viktigaste. Hen menar att man ska ställa sig frågan om man har en miljö som stöttar och
hjälper barnet. Det ska vara tydligt för barnet vad som förväntas av det i olika situationer och miljö-
er. 

Svaren varierar hos förskollärarna när det gäller utvecklingsområden. Områden som nämns är hur 
förskollärare professionellt kan bemöta föräldrar kring barns olikheter på bästa sätt. Hur nyanlända 
barn och deras familjer ska bemötas utifrån olika syn på barn, så att inte språkliga svårigheter gör 
att olikheten blir dominerande. Tid för reflektion är ett annat utvecklingsområde som nämns. Ökad 
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kunskap när det gäller problematik som uppstår när ett barn uppvisar ett utåtagerande beteende som 
påverkar hela barngruppen utifrån otrygghet och rädsla föreslås av två förskollärare. Att ställa mer 
krav på den enskilda medarbetaren i arbetslaget utifrån kunskap och engagemang kring barns olik-
heter nämns av en förskollärare. Barn gör rätt om de kan anser hen samt att vi pedagoger är det vik-
tigaste redskapet i arbetet med barns olikheter i den pedagogiska praktiken.
 
4.2 Svårigheter som kan uppstå i mötet med barns olikheter utifrån utveckling och lärande i 
den pedagogiska praktiken

Exempel som samtliga förskolechefer nämner som svårigheter är olika typer av funktionshinder. En 
av förskolecheferna beskriver även en svårighet utifrån ett bristperspektiv, att vara ute i skogen blir 
svårare om man sitter i rullstol. En annan svårighet som tas upp är barn som upplevs som störande 
och inte fungerar socialt. Två lyfter fram svårigheter att samspela i lek som den främsta svårigheten.
Det kan grunda sig i språksvårigheter och kan leda till problem utifrån till exempel turtagande. En 
av förskolecheferna menar att i de fall hen känner att en avdelning inte fungerar så brukar hen ställa 
sig frågan om hen själv skulle vilja ha sina barn där. Om man inte vill det så måste man börja funde-
ra på varför. Två av förskolecheferna nämner också att svårigheter som kan uppstå i skapandet av 
goda miljöer oftast sitter i pengarna.

Tre av specialpedagogerna nämner problem språket samt samspelet med andra barn som en faktor 
som kan leda till svårigheter när det gäller barns olikheter. Detta kan ofta leda till konflikter då le-
ken är grundläggande del av förskolans verksamhet och därför en viktig parameter att utgå ifrån. En
av specialpedagogerna nämner att ett barns olikhet kan bli en tillgång utifrån ett lärandeperspektiv 
när det finns tid att ta tillvara på olikheten. Men om tiden är en bristvara som exempelvis kan bero 
på stress, stora barngrupper eller stor arbetsbelastning av olika orsaker så kan det leda till svårighe-
ter att bemöta alla barn utifrån deras olikheter. 

Två av specialpedagogerna nämner att stora barngrupper, med många små barn i grupperna, gör det 
svårare att möta barns olikheter utifrån utveckling och lärande. Alla nämner också att behovet av 
stöd från specialpedagog är stort, de har stora upptagningsområden vilket gör att det blir svårt att 
räcka till och ge den hjälp som behövs, detta kan upplevas otillfredsställande och stressande. En av 
specialpedagogerna menar att cheferna många gånger har god förståelse för detta men att de ekono-
miska ramarna sätter stopp. 

Två av förskollärarna anser att svårigheter kan uppstå i mötet med barns olikheter när barnet inte 
har förmågan att passa in i förskolans rutiner under en dag, på grund av till exempel koncentrations-
svårigheter eller problem med språket. Detta kan påverka barnets utveckling och lärande i hög grad.
Stora barngrupper och lite personal gör det svårt att anpassa verksamheten utifrån barns olikheter i 
den utsträckning man önskar menar de. En förskollärare menar också att tidiga insatser är både på 
gott och ont, barnen måste ges tid att utvecklas i lugn och ro, det ställs för höga krav på barnen idag.
Fyra av förskollärarna nämner den fysiska miljön i form av lokalernas utformning samt ekonomi 
som två svårigheter när det gäller att möta barns olikheter. 

Alla förskollärare beskriver också det ökande antalet diagnoser på barn. Detta medför att det ställs 
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högre kunskapsmässiga krav på pedagogerna för att kunna bemöta och se vad det enskilda barnet 
behöver för att utvecklas och lära på bästa sätt. Tre av förskollärarna anser att barn generellt i dag är
mer individualistiska och har svårare att anpassa sig i en grupp, vilket blir en olikhet i sig anser de. 
Ekonomi och resurser nämns också av tre förskollärare som en svårighet när det gäller barn i behov 
av särskilt stöd, det kan gälla till exempel inköp av material. Två förskollärare nämner också utåta-
gerande beteende, vilket kan påverka både pedagoger och en hel barngrupp utifrån rädsla och oro. 
En förskollärare beskriver att det är svårare att få stöd, hjälp och verktyg för att möta de barn som 
har en problematik eller olikhet som inte syns utanpå, jämfört med barn som har synliga funktions-
nedsättningar. Behovet av specialpedagog är stort nämner alla förskollärare och menar här att speci-
alpedagogernas stora upptagningsområden är ett problem. Det kan vara svårt att få hjälp när den be-
hövs, här hamnar barnet i kläm menar de.

4.3 Specialpedagogens stöd till övriga aktörer i deras uppdrag att bemöta barns olikheter

Samtliga är eniga om att specialpedagogens handledande funktion till arbetslagen, tillsammans med
funktionen som bollplank till förskolecheferna fyller en mycket stor och stödjande funktion. En av 
förskolecheferna undrar hur hen klarade sig förut, och menar att specialpedagogen är oumbärlig. De
är alla eniga om att behovet är stort och att kontakten med specialpedagog kan tas av antingen för-
skolechefen eller direkt via arbetslagen. En menar att specialpedagogen kan handleda och stötta ar-
betslag, kan hjälpa till att vända på tänket, ”kan plocka fram ny forskning och visa på den vid be-
hov”. En annan menar att det är viktigt att kunna få med personalen, men även att föräldrar på tåget.
Det är ju ändå arbetet i den dagliga verksamheten som ska fungera.

Förväntningar från förskolecheferna på specialpedagogerna kan vara att fungera till exempel som 
bollplank. Varje höstterminsstart besöker de båda kategorierna sina förskolor tillsammans och gör 
en så kallad barngenomgång. Många av de barn som är i behov av särskilt stöd kommer upp till 
ytan under dessa sittningar och följs sedan upp framöver.

Två av specialpedagogerna menar att en specialpedagog bör ha god kunskap om hur verksamheten 
på en förskola fungerar, ha faktakunskaper om barns olikheter och om olika diagnoser. En special-
pedagog nämner även vikten av att kunna bemöta vuxna, att ha respekt för arbetslagens arbete samt 
att vara ödmjuk. En av specialpedagogerna svarade att mycket får man lära sig på egen hand, ge-
nom erfarenhet, här kan man be att få återkoppla eller hänvisa vidare till andra professioner som till 
exempel talpedagog eller logoped. Hen säger vidare att handledning av specialpedagog i form av 
samtal där alla får komma till tals är en vanlig metod för att hitta framkomliga vägar. Specialpeda-
gogen kan ibland kan vara ett stöd genom att arbeta enskilt med ett barn under en period, i undan-
tagsfall även stötta pedagogerna i att resurs behöver sättas in avslutar hen. En annan specialpedagog
lyfter vikten av att vara lyhörd, lyssna mer än prata, vara lugn, förtroendeingivande och inte gå i af-
fekt. 

Specialpedagogen kan stödja pedagogerna genom sin spetskompetens och kunskap kring ny forsk-
ning menar alla förskollärare, att genom handledning komma med tips och råd och hjälpa oss peda-
goger att vidga perspektiven samt sättet att tänka kring ett barns olikhet. Förmånen att ha tillgång 
till en specialpedagog som samtalspartner nämns av alla förskollärare som ett stöd i mötet med 
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barns olikheter.  Att specialpedagogen ibland arbetar enskilt med ett barn kring en speciell svårighet
anges av alla förskollärare som ett enormt stöd. Specialpedagogens kunskap och förskollärarnas 
ibland brist på tid att hinna med gör detta till ett extra viktigt stöd anser de.
 
En förskollärare nämner även att specialpedagogen kan vara ett stöd genom att våga vara utmanan-
de när det behövs, detta för att få alla i arbetslaget att reflektera på sin egen betydelse i arbetet med 
barns olikheter i den pedagogiska praktiken. Alla förskollärarna har också en förväntan att special-
pedagogen har fördjupade kunskaper kring barn med olika former av problematik samt att fungera 
som bollplank.

4.4 Resultatsammanfattning

De intervjuade aktörerna visar genom sina svar att förhållningssättet är en av de tyngst vägande 
framgångsfaktorerna, när det kommer till att alla barn, oavsett olikhet, ska bli bemötta utifrån sina 
möjligheter till utveckling och lärande. För att uppnå en skola för alla krävs en gemensam värde-
grund som grundar sig på styrdokument och människosyn. Alla aktörer i vår studie anser att värde-
grundsarbetet är viktigt. Normalitetsbegreppet ifrågasätts och upplevs som negativt. En av förskole-
cheferna menar dock att inom förskolans verksamhet råder generellt ett gott värdegrundsarbete med
en medvetenhet kring hur man förhåller sig kring normalitetsbegreppet.  Det anses inte acceptabelt 
på någon nivå att kategorisera, eller behandla barn olika utifrån deras förmågor eller svårigheter. 
Alla barn är välkomna i förskolan och ska, på lika villkor, inkluderas i verksamheten. Det finns en 
medvetenhet om vikten av att barnen ska lära sig att demokrati och tolerans emot olikheter är själv-
klara och naturliga inslag i livet. 

Samtliga aktörer tillskriver lärmiljön den allra största betydelse, såväl den fysiska, den sociala, som 
ljudmiljön är viktiga för att främja utveckling och lärande i en trygg miljö. När det kommer till an-
passningar så är det primärt utifrån lärmiljön som dessa anses kunna genomföras. De vuxna lyfts 
fram som goda förebilder, samt vikten av väl fungerande arbetslag som en viktig grund att utgå 
ifrån. En tydlig struktur utgör verksamhetens ryggrad, och den innefattar såväl rutiner som plane-
ring av pedagogernas uppgifter. När det kommer till reflektion och dokumentation upplevs dessa 
vara, såväl nödvändiga som värdefulla. Tidsbrist uppges vara en faktor som försvårar möjlighet att 
utföra dem, framförallt uppges den egna reflektionen upplevs vara en bristvara. Vad gäller doku-
mentation så läggs stor vikt vid hur den framställs, och den utförs i regel tillsammans med special-
pedagog. De utvecklingsområden som belyses rör sig framförallt om bemötande och förhållnings-
sätt. Att tid ska finnas för reflektion är en aktuell fråga som önskas prioriteras, då den egna utveck-
lingen utgör grunden för sättet att vara.
 
De svårigheter som uppges kunna uppstå i mötet med barns olikheter exemplifieras som funktions-
hinder, eller att barn upplevs som störande i den sociala kontexten och/ eller språksvårigheter. Men 
även att svårigheterna kan grundas på att ekonomiska hinder gör att goda lärmiljöer inte kan skapas.
Detta hinder kan även leda till alltför stora barngrupper, ibland med många små barn, vilket kan bi-
dra till otillfredsställelse och stress hos personalen. Ett ökat antal av barn med diagnoser, leder till 
ökade krav på pedagogernas kunskap att bemöta det enskilda barnet. Detta ställer högre krav på per-
sonalen och utgör även det ett dilemma. Här lyfts även behovet av specialpedagogiska insatser, vil-
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ka dock inte alltid upplevs räcka till på grund av stora upptagningsområden och brist på tid.
Specialpedagogens handledande uppgift, där hen upplevs fungera som ”bollplank”, fyller en mycket
stor och stödjande funktion för såväl förskolecheferna som för förskollärarna. Förväntningar finns 
även att specialpedagogerna sitter inne med spetskompetens, vilken nyttjas främst i handledande 
samtal, men i vissa fall även riktas i arbetet med enskilda barn.

5. DISKUSSION

Under denna rubrik kommer vi först att diskutera vårt val av metod för att sedan diskutera, analyse-
ra och dra slutsatser av vårt resultat i denna studie, detta utifrån våra forskningsfrågor. Sedan avslu-
tar vi med slutord samt förslag på vidare forskning.

5.1 Metoddiskussion

Intervjuerna delades upp mellan oss, vi transkriberade också var för sig vilket kan göra undersök-
ningens tillförlitlighet något lägre. Intervjuguiden har dock utformats så att våra intervjuer skulle bli
så likvärdiga som möjligt. Våra intervjuer transkriberades samma dag som de utfördes, här hade vi 
en god minnesbild av intervjusamtalet under utskriften, vilket ökade tillförlitligheten. Vid transkri-
beringen av vårt inspelade material använde vi oss utav meningskoncentrering. Vårt inspelade ma-
terial skrevs inte ned ordagrant, istället skrevs det som vi tolkade som kärnan i intervjupersonernas 
svar. Intervjusvar som uttryckts med olika formuleringar men med det som vi ansåg ha samma inne-
börd har angetts som gemensam uppfattning. Genom att sedan använda oss av meningskategorise-
ring kunde vi hitta skillnader och likheter, samt kategorisera våra utskrifter utifrån våra forsknings-
frågor och teman i vår intervjuguide, på detta sätt strukturerade vi vår presentation av resultatet. Vi 
har under arbetets gång kontrollerat våra resultat vilket enligt Kvale och Brinkman (2014) är ett sätt 
att öka validiteten. Detta genom att gå tillbaka för att analysera våra inspelade intervjusvar gent-
emot våra transkriberade tolkningar. Vid våra utskrifter av intervju för analys översattes talspråk till 
skriftspråk, detta kan i sin tur påverka reliabilitet och validitet nämner Kvale och Brinkman.

De intervjupersoner vi använt oss av svarar väl mot syfte och forskningsfrågor. Däremot borde ur-
valet varit större, representerat fler aktörer inom kommunen för att resultatet och slutsatser skulle 
bli generaliserbara. Validiteten för undersökningen sjunker något då vissa av våra frågor var tolk-
ningsbara, vilket Kvale och Brinkman (2014) nämner som en kritik som riktas mot kvalitativ inter-
vju som metod. Reliabiliteten hade också ökat om flera uttolkare analyserat resultatet.

5.2 Framgångsfaktorer

När vi sammanställt och analyserat frågan om vilka framgångsfaktorer som tillåter att barn är olika i
den pedagogiska praktiken förskolan så utkristalliserar sig flera aspekter. Men den allra största på-
verkansfaktorn tycks ändå handla om förhållningssätt, grundat på en väl genomarbetad värdegrund, 
som resulterar i en samsyn på barns olika förutsättningar och behov. Samtliga aktörer anser att vär-
degrunden är väldigt viktig i arbetet med barns olikheter, och att ett gott samarbete i arbetslaget är 
en förutsättning. Förskolecheferna och specialpedagogerna talar om betydelsen av att personalen 
har en genomarbetad samsyn när det gäller förhållningssätt, specialpedagogerna talar om värde-
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grunden som ett uttryck för alla barns lika värde, en nämner FN:s barnkonvention som verksamhe-
ten ska förhålla sig till. Även lyhördhet beskrivs av både förskolechefer och förskollärare som en 
viktig del i förhållningssättet. Alla förskollärarna beskriver att värdegrunden ska utgöra basen i det 
pedagogiska arbetet. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) beskrivs att värdegrunden formulerar 
det etiska förhållningssätt som ska forma verksamheten.

Att lära sig ett medvetet förhållningssätt till egna erfarenheter ger ett redskap för att lära sig att lära 
(Bie, 2009). Förhållningssätt som medger att det inte finns en enda generell eller sann syn på barn-
dom, utan flera olika, skulle kunna möjliggöra att olikheter får mer utrymme inom förskolan (Palla, 
2011). Specialpedagogerna nämner också vikten av att pedagogerna har en samsyn kring bemötan-
de. Förskollärarna menar även att kommunikation är en viktig faktor för att förhållningssättet ska 
bli gemensamt och genomtänkt. Lärande enligt Säljö (2013) sker i interaktion mellan människor 
och kommunikation är grunden för människans utveckling och lärande. Detta väcker hos oss tankar 
kring vikten av att ständigt ha ett reflekterande förhållningssätt för att på bästa möjliga sätt bemöta 
barn olikheter. Förhållningssätt kopplat till reflektion verkar utgöra en grundförutsättning för att 
utveckling ska kunna ske. Utifrån de slutsatser vi kunnat dra om reflektion så det säger det oss att 
det inte är helt okomplicerat att få dessa aspekter att tillåtas ta den tid i anspråk som behövs för att 
tillgodose pedagogernas behov. 

Det råder utan tvivel hos samtliga aktörer en enighet om reflektionens stora betydelse. Den pekas ut
som viktig och nödvändig för att föra arbetet framåt, såväl som på det individuella planet, som för 
hela arbetslaget. Reflektion är en nödvändighet för att utveckla och föra arbetet framåt i arbetslaget.
Detta gäller i synnerhet arbetet kring barns olikheter. Två av specialpedagogerna benämner reflek-
tionen som ett lärtillfälle. Ingen av specialpedagogerna uppger att de har avsatt tid för reflektion, 
medan majoriteten av förskollärarna uppger att de har schemalagd tid för detta. Palla (2009) anser 
att genom att skapa möjligheter för gemensam reflektion och samarbete så vill hon betona vikten av
hur detta gagnar verksamheten på ett sätt som gör att arbetslaget kan genomföra sitt arbete på ett 
kompetent sätt. När det gäller förskolan är vare sig gemensam eller individuell planeringstid en 
självklarhet, detta trots fackliga ansträngningar eller de avtal som undertecknats. Här kan stora 
barngrupper vara ett plausibelt hinder. Om verksamheten ska utvecklas är det en omöjlighet om inte
dessa strukturella faktorer möjliggörs. Författaren anser vidare att om det inte finns möjlighet till 
planering, utvärdering och reflektion, hur ska då en verksamhet betraktas som lärande och målinrik-
tad? Bie (2009) menar att genom reflektion kan du se vilka kunskaper du har samt vilka du behöver.
Du kan förstå vilken betydelse känslor har för ditt samarbete med kollegor och andra människor, 
samt förstå ditt eget sätt att kommunicera på.

Vår slutsats utifrån detta är att det finns ett stort behov av reflektion, men att det många gånger prio-
riteras bort på grund av tidsbrist eller andra faktorer. Tid för reflektion är ett tydligt utpekat bristom-
råde i den pedagogiska praktiken. Vad tiden används till, och hur man reflekterar och vad man se-
dermera gör av sina tankar var också en fråga som lyftes. Förslag på styrd reflektion kom upp från 
såväl chefs- som specialpedagoghåll. Här ställer vi oss frågan om bristen på tid för reflektion kan 
leda till att det är övervägande hur-frågor, frågor av mer praktisk karaktär som upptar tiden för re-
flektion, och inte frågor på ett metakognitivt plan. Tigelaar, Dolmans, Meijer, De Grave och Van 
Der Vleuten (2008) nämner att reflektionen ofta är begränsad till en ytlig nivå. Istället argumenteras
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för att fokus bör ligga på en mer implicit nivå, där frågor som hur du fungerar som lärare utifrån 
övertygelser, professionell identitet och ditt uppdrag är i fokus.

Aktörerna poängterar betydelsen av att alla barn, utifrån deras förutsättningar är välkomna i försko-
lan och att alla ska ha samma möjligheter till utveckling och lärande, detta utifrån styrdokumentens 
formulering en förskola för alla. Förskolan ska vara organiserad så att alla barn ska ges så goda för-
utsättningar som möjligt att utvecklas, oavsett vilket stöd de behöver. Alla barn är välkomna, oav-
sett olikhet. Här nämner Lutz (2013) att i den svenska förskolan finns i stort sett hela variationen av 
barn representerade vilket i en internationell jämförelse kan ses som unikt. I detta kan vi bara in-
stämma både utifrån de svar vi erhållit, men även utifrån våra egna tidigare erfarenheter av försko-
lan som en inkluderande verksamhet där mångfald såväl existerar, som är naturlig och självklar. 

Begreppet inkludering innebär för samtliga aktörer delaktighet. Nilholm (2007a) beskriver också att
vissa svenska forskare istället för inkludering använder begreppet delaktighet. Det är i första hand 
förespråkarna för det kritiska perspektivet som fört diskussionen om inkludering framåt, här är cen-
tralt att hela verksamheten ska förändras så att den anpassas till individers olika förutsättningar. Ur 
ett dilemmaperspektiv är det viktigt att när politiker och utbildningsansvariga börjar förespråka in-
kludering, förhålla sig skeptisk till mer eller mindre förenklade lösningar på mycket komplexa pro-
blem. Här blir istället utgångspunkten den mångfald och komplexitet som är utmärkande för det 
moderna samhället (Nilholm, 2007a). Aktörerna beskriver delaktighet på olika sätt, förskolechefer-
na menar att den ska vara både på ett fysiskt och ett socialt plan, specialpedagogerna anser att del-
aktigheten ska vara på barnets villkor, förskollärarna säger att alla barn har rätt att delta i en gemen-
skap genom att bli sedda och bekräftade som övriga barn i gruppen. Hestenes, Cassidy, Shim och 
Hegde (2008) visar också i en studie att pedagoger i inkluderande förskolemiljöer hade högre kvali-
tet och bättre interaktioner med samtliga barn än de pedagoger som arbetade i icke inkluderande 
miljöer. För att inkludering ska fungera anger samtliga förskolechefer och specialpedagoger att pe-
dagogernas förhållningssätt är avgörande. Lutz (2013) anger också att det finns få svenska studier 
om inkludering i förskolan, här blir risken att barngruppernas heterogenitet tolkas som ett uttryck 
för inkludering. 

Vår egen reflektion utifrån inkluderingsbegreppet är att i det kritiska perspektivet lyfts inkludering 
som själva grunden till en skola för alla. Som Nilholm (2007 a) beskriver det så handlar det om en 
förändring av synen på verksamhetsmiljön, och att den då ska anpassas efter mångfalden utifrån 
barnens olikheter.  Författarens beskrivning av det kompensatoriska perspektivet, är att en av dess 
utgångspunkter är att man avgränsar diskreta grupper för att hjälpa de barn, vilkas behov gör att den
”normala” pedagogiken inte räcker till. Han menar vidare att sett ur ett historiskt perspektiv, så kan 
man säga att dessa grupper som differentierats utifrån sina behov/svårigheter, plockats ut som före-
mål för specialpedagogiska åtgärder. Som exempel på barn som ansetts vara i behov av extra stöd 
nämns kategorier som fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och ut-
vecklingsstörning. Skrtic (1995) i Nilholm (2007 a) menar också i sin kritik mot ett kompensato-
riskt perspektiv att diagnostisering av barn är till nackdel för dem, utifrån att skolsystemet då inte 
behöver förändras, eftersom barnens misslyckanden betraktas som konsekvenser av deras brister. 

Samtliga aktörer i denna undersökning kan även sägas vara eniga om att alla barn, utifrån sina egna 
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förutsättningar, har rätt att så långt som möjligt få utveckla kunskaper och värden i en väl anpassad 
lärmiljö, vilken även den kan pekas ut som en väsentlig och tungt vägande framgångsfaktor när det 
gäller att tillåta olikhet. En anpassad lärmiljö krävs för att alla barn ska kunna känna sig delaktiga 
och inkluderade, oavsett funktionsförmåga i verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska miljö, 
allt utifrån barns olikheter och behov. Den fysiska miljön bör vara strukturerad och stimulera till 
kreativitet hos barnen. Den bör också vara lockande, fantasifylld och utmanande så att alla barn 
oavsett olikhet ska vilja söka nya utmaningar, vilket i sin tur främjar utveckling och lärande. Säljö 
(2013) menar att människan har utvecklat förmåga att anpassa omgivningen efter våra förutsättning-
ar. I det sociokulturella perspektivet är samhällets kunskaper och färdigheter inte något som kom-
mer inifrån individen utan har utvecklats mellan människor i samhället. Det är genom samspel med 
varandra, kulturella redskap och olika lärmiljöer vi formar vårt sätt att lära (Säljö, 2013). Detta stäl-
ler enligt vår uppfattning höga krav på pedagogernas förhållningssätt och på ledningen, till exempel
med avseende på resursfördelningen, med målet; en likvärdig utbildning för alla. Ett mål för att nå 
framgång, som utkristalliserats i våra ögon under studiens gång är skapandet av ett positivt ”klass-
rumsklimat där det råder en öppenhet för olikheter”.  Det historiska perspektivet säger en del om sy-
nen på svagare barn/elever över tid.  Att vi i dag ser mer positivt på olikheter tar vi för givet, och 
utifrån de svar vi erhållit i studien så är detta en sanning vi kan sätta en stark tilltro till. 

Vikten av att skapa lugnare ljudmiljöer påtalas av samtliga specialpedagoger som angeläget och be-
tydelsefullt, då främst för de barn som har svårt att sortera intryck. Den sociala miljön betraktas av 
enligt samtliga aktörer som ytterst betydelsefull. Även här belyses förhållningssättet som en avgö-
rande framgångsfaktor i verksamheten. Att arbeta mot samma mål i arbetslaget anges som en grund 
för en god social miljö av alla förskollärare. Nilholm (2012) beskriver att forskning visar att det 
finns många handlingar som personal i förskolan kan utföra som förbättrar situationen för barnen, 
detta kräver dock en granskning av den miljö som barnet befinner sig i, samt en problematisering av
sin egen verksamhet. 

Palla (2009) anger att förändringar i ett barns omgivning har påverkan, här kan inte finnas anled-
ningar till svårigheter genom att enbart se på den enskilda individens sätt att bete sig. Här anger för-
fattaren att det som orsakar svårigheter inte är enskilda elevers karakteristik, utan normer, förvänt-
ningar, och värderingar som visar verksamhet och bemötande i en skola som ska vara en god lärmil-
jö för alla barn (Emanuelsson, i Palla, 2009).

Att ha en tydlig struktur anges av alla aktörer som en väsentlig del i verksamheten, exempel på hur 
strukturen benämns är att den är verksamhetens bas och ryggrad. Struktur och rutiner ger stabilitet, 
trygghet och tydlighet, detta är särskilt viktigt när det gäller barn med någon form av olikhet eller 
svårighet. Effektiva strukturer exemplifieras bland annat som nämns är att man organiserar verk-
samheten så att det tydligt framgår vem som gör vad, när och varför. I särskilt oroliga barngrupper 
är det effektivt att pedagogerna planerar för var de rent rumsligt ska befinna sig för att skapa stabili-
tet och trygghet i barngruppen. Bildstöd ökar tydligheten hos barnen och gagnar inte bara de som är 
i särskilt behov av stöd, utan alla barn kan ha vinning av det.  Barngruppernas storlek är även en 
faktor som betraktas som avgörande för hur verksamhetens struktur kan planeras och, särskilt med 
avseende på hur pedagogernas tid kan disponeras för att räcka till för att bemöta och tillgodose alla 
barns behov. Det upplevs ha en negativ inverkan om antalet är högt. Skolverket (2013) nämner 
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bland annat att när dagen planeras i form av rutiner och aktiviteter är det viktigt att fästa avseende 
vid hur många barn och vuxna varje barn möter och hur detta påverkar barnets lärande och utveck-
ling. 

Att begreppet normalitet starkt ifrågasätts av aktörerna är även det en gemensam faktor för samtliga
kategorier. Det upplevs i det närmaste som provocerande och har en negativ lyster över sig. Det ta-
las om att det normala är att vi är olika, men är det verkligen så vi ser på olikhet? Att alla människor
är lika värda är en grundprincip som lyfts och framhålls som självklar. En smått idealiserad bild, 
men speglar den verkligheten? Behandlar vi alla lika? Enligt de erhållna svaren så finns definitivt 
en vision om att det är så det ska vara. Där nämns kontextens betydelse för vad som betraktas norm,
och exemplifieras med att avvikelse från normalitet kan innebära att barnet inte följer den förvänta-
de utvecklingskurvan i relation till andra barn. Nilholm (2007a) beskriver att det som i första hand 
utmärker det kritiska perspektivet är ett ogillande av normalitetsbegreppet samt olika former av so-
ciala kategoriseringar som är nedvärderande. Normalitetsbegreppet bidrar till att skapa olika grup-
per, följden av detta blir då uteslutning ur skolans gemenskap (Nilholm, 2007a). Elmeroth (2012) 
menar att när vi förstår de processer som hotar mottot om allas lika värde, så kan vi bryta upp de 
processer som skapar hoten, och då kan vi leva upp till värdegrunden.

Förskollärarna ansåg att det är viktigt att reflektera över vad som är normalt så barn inte placeras i 
en mall. Lutz (2009) beskriver också begreppet normalitet som svårt att hantera, det kan vara olika 
motiv och kunskaper som grundlägger de skiljelinjer som görs genom begreppet. I nordisk special-
pedagogisk forskning är hur gränsdragningar mellan avvikelse och normalitet görs av stor betydelse
(Lutz, 2009).

När det handlar om olikheter hos barn anger samtliga aktörer fysiska funktionsnedsättningar som ett
kriterium. Alla förskolechefer och specialpedagoger nämner också neuropsykiatriska funktionshin-
der samt språksvårigheter, det senare anges även av förskollärarna som en olikhet. Andra exempel 
från specialpedagogerna är uppmärksamhetssvårigheter, olika syndrom samt barn med diagnoser. 
Samtliga förskollärare anser att utåtagerande beteende är en olikhet. Språk och kommunikationspro-
blem, koncentrationssvårigheter och utåtagerande beteende beskrivs av förskolans pedagoger som 
problemområden, enligt Lutz (2009). 

Gällande vilka barn som anses vara i behov av särskilt stöd så varierar svaren hos aktörerna. En ge-
mensam ståndpunkt är dock att för dessa barn är inte de vanliga insatserna tillräckliga, och att det 
även ibland kan behövas extern hjälp. Björck-Åkesson beskriver att vad som ger upphov till behov 
av särskilt stöd omfattar flera faktorer på olika nivåer, från samhällsnivå till individnivå, dessa fak-
torer har samband med miljö och individ samt samspelet dem emellan (Björck-Åkesson, 2007). Det 
betonas i förskolans läroplan att alla barns utveckling och lärande ska främjas, och den ska varhelst 
den anordnas vara likvärdig. Den betonar att det ska tas hänsyn till barnens olika förutsättningar och
behov. Verksamheten i förskolan ska anpassas till alla barn i förskolan, och om barnet behöver mer 
stimulans och stöd än andra, om det så är varaktigt eller tillfälligt stöd, för att ges möjlighet att ut-
vecklas utifrån sina förutsättningar, så ska barnets behov tillgodoses (Skolverket, 2010).

Förskolecheferna och specialpedagogerna beskriver att insatserna för barn i behov av särskilt stöd 
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utformas genom handledningssamtal, där utgångspunkten är ett inkluderingsperspektiv i första 
hand. I andra hand kan dock särskiljande lösningar förekomma. Insatserna görs i första hand i 
grupp, men även enskilt säger förskollärarna, som dock betonar att de försöker arbeta så inkluderan-
de som möjligt. Här tycker vi oss se dilemmaperspektivet träda fram. Här ställs kanske frågor som; 
Vad är bäst för det här barnet just nu? Är det att få ingå i en mindre grupp? Hur undviker man att 
göra barnet till bärare av problemet? Nilholm (2007a) beskriver att förespråkarna för dilemmaper-
spektivet delar kritiken av att barn kategoriseras inom specialpedagogiken, men de anser att alla ut-
bildningssystem kommer att behöva använda sig av någon form av kategoriseringar. Ett utbild-
ningssystem har ett centralt dilemma att hantera, nämligen att alla i någon mening ska ges liknande 
kunskaper samtidigt som utbildningssystemet ska anpassa sig till individers olikheter. Han nämner 
vidare att dilemmaperspektivet grundar sig i en demokratisk tanke. Där är inte en bestämd utgångs-
punkt att det finns någon modell som är rätt eller fel, utan det är mer en fråga om att undersöka hur 
förekommande modeller fungerar. Det försöker man finna svar på genom en kritisk undersökning 
(Nilholm, 2007a). 

En förskolechef i undersökningen menade att det kanske inte alltid är inkludering som är det enda 
rätta alla gånger. Hen ansåg att det måste avgöras från fall till fall. Hen var även väldigt tydlig med 
att specialpedagogen har en enormt viktig roll, när det gäller att stötta såväl förskollärare som che-
fen i dessa frågor. Specialpedagogen ska enligt examensordningen (SFS 2007:638) visa förmåga att 
kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisa-
tions-, grupp- och individnivå. Skollagen är otvetydig i sitt budskap att hänsyn ska tas till barns oli-
ka behov. I 1 kap. 4§ framskrivs att ”Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas 
så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens förutsättningar att tillgo-
dogöra sig utbildningen.” (SFS 2010:800).

Specialpedagogerna tar även upp diagnoser där de har en gemensam ståndpunkt; nämligen att de 
inte är vanligt förekommande hos barn i förskoleåldern. Det kan dock ibland finnas fördelar med 
diagnoser, bland annat utifrån ett föräldraperspektiv. Där det kan bidra till att graden av skuldkäns-
lor för barnets tillstånd mildras eller helt upphör. En diagnos kan även underlätta på ett kunskaps-
mässigt plan, samt att insatser från habiliteringen kräver att diagnos ställts. Nilholm (2007 a) lyfter 
fram att, ur ett kompensatoriskt perspektiv så sätter en diagnos ett namn på det som är svårt, att det 
alltså i själva verket handlar om en praktisk nytta, såtillvida att det skulle kunna underlätta exempel-
vis för att få till stånd stödåtgärder, och att det kan signalera ett långvarigt behov av stöd. Alltså i 
avsikt att kunna identifiera svårigheter för att kunna hitta metoder att hjälpa. Ett annat argument kan
vara att barnet har rätt att få ett namn på det som är svårt. Men han menar att dessa argument för 
diagnoser inte borde behövas för att uppnå syftet att hjälpa barnet. Det kritiska perspektivet proble-
matiserar användbarheten i diagnoser, diagnostiseringen är till nackdel för eleven och en fördel för 
skolan som inte behöver förändra sitt sätt att fungera (Nilholm, 2007a). Lutz (2013) nämner också 
att diagnoser och medikalisering å ena sidan kan hjälpa barn och deras föräldrar, men å andra sidan 
kan problemet överföras från kontexten till den enskilda individen. Nilholm (2012) menar också att 
diagnosen gör barnet till problembärare och är ett tydligt uttryck för ett bristperspektiv. Att arbeta 
förebyggande för att stärka pedagogerna i deras uppdrag att möta barns olikheter nämns av flera 
specialpedagoger som viktigt. I examensordningen (SFS 2007:638) nämns bland annat att special-
pedagogen ska analysera, identifiera och delta i förebyggande arbete med syfte att undanröja svårig-
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heter och hinder i olika lärmiljöer.

Samtliga av våra intervjupersoner visar på en hög grad av medvetenhet kring vikten av att alla barn 
är välkomna i förskolan, oavsett vilket stöd de är i behov av. ”Alla barn ska få erfara den tillfreds-
ställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i 
gruppen.” (Skolverket, 2010 s. 5). På chefsnivå uttalas betydelsen av att” inte tycka synd om”, då 
det på ett negativt sätt inverkar på de förväntningar som ställs på barnet. Det förskolechefen menar 
med det är att förväntningar och krav då riskerar att bli för lågt ställda. Enligt Drugli (2003) så utlö-
ser positiva förväntningar helt andra responser än motsatsen. Hon påstår att negativa förväntningar 
kan fungera som en självuppfyllande profetia. Ett annat beteende och positiva förväntningar kan ut-
lösa helt andra beteenden hos barnet. Här spelar reflektion enligt författaren en avgörande roll i hur 
man uppfattar sin egen roll gentemot barnet. Hon nämner barn med svårigheter kontra ”genom-
snittsbarnet” och lyfter fram att samspelet med dem kan kännas oförutsägbart, så de kanske inte 
sänder ut de signaler man förväntar sig att barn ska göra. Detta kan skapa en otrygg känsla och hon 
menar att man oftast är oförberedd på att tolka dessa barn rätt. Man riskerar att förbise signaler om 
vad dessa barn vill förmedla (Drugli, 2003). 

I förskolans dokumentation och utvärdering så anser både förskolecheferna och specialpedagogerna
att det är barnets styrkor som ska lyftas fram. Och att i de fall dokumentation görs, till exempel i 
form av handlingsplaner/åtgärdsprogram skrivs så är det specialpedagogens ansvar. Här nämns i 
examensordningen (SFS 2007:638) att specialpedagogen ska visa förmåga att självständigt genom-
föra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att 
kunna möta behoven hos alla barn och elever. Läroplanen för förskolan hävdar vikten av att konti-
nuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp, analysera och utvärdera varje barns utveckling 
och lärande för att utvärdera hur barnets behov tillgodoses och att det ges bästa möjliga förutsätt-
ningar (Skolverket, 2010). Förskollärarna menar att det måste finnas en balans i framställandet av 
barnets styrkor och svårigheter, målet är att lyfta det positiva för att stärka barnets självkänsla men 
man ska inte heller bortse ifrån svårigheterna. Förskolan har inte samma tradition som grundskolan 
när det gäller skriftlig dokumentation, men genom en mer individualiserad syn på barn och deras ut-
veckling växer dokumentationsbördan även inom förskolan (Lutz, 2013). Här nämner Palla (2011) 
att de bedömningar som görs i dokumentation kan inskränka utrymmet för barns olikheter och redu-
cera möjligheterna att utvecklas på olika vis.

Som utvecklingsområden föreslås av alla förskolechefer bemötande och förhållningssätt hos peda-
gogerna, men här nämns även reflektion. Hos specialpedagogerna är svaren varierande, här nämns 
bemötande, förhållningssätt, utformning av lärmiljö samt ett arbete av Ross Green som behandlar 
barns olikheter. Hos förskollärarna skiljer sig svaren. Områden som nämns är problematik vid utåta-
gerande beteende, bemötande av nyanlända barn och deras familjer, ökad kunskap och engagemang 
hos medarbetaren kring barns olikheter samt hur förskollärare professionellt kan bemöta föräldrar 
kring barns olikheter.

Det vi upplever att vi kan se som föreslagna utvecklingsområden, och som även genomsyrar vår 
studie är att det är förhållningssättet, utifrån att det är det som faktiskt avspeglar hur pedagogerna 
agerar i bemötandet av barns olikhet. Om det så gäller bemötande av nyanlända barn, barn i behov 
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av särskilt stöd, eller utformning av lärmiljöer så är det pedagogernas förhållningssätt som är nyck-
eln till hur framgångsrikt agerandet är. Att acceptansen av olikhet inom förskolan är mycket god kan
vi se i svaren från samtliga aktörer. Vi anser att våra aktörer skulle instämma helhjärtat i våra 
sammanfattande ord;  att det självklart ska finnas plats för alla i förskolan, olikhet berikar och kan 
skapa lärande och glädje. Låt dig vara den du är och mig den jag är. Vilket även kan ses som en stor 
pedagogisk utmaning enligt vår uppfattning. Enligt Nilholm visar forskning tydligt att vad förskola 
och skola gör för barn och elever i svårigheter har stor betydelse. Det mest grundläggande dilemmat
i arbetet med dessa barn och elever är det mellan likhet och olikhet. Genom att bara betona likheten 
finns risken att missa att vissa behöver mer stöd, betonas bara olikheten riskerar man att skapa sär-
skilda arter av barn och elever (Nilholm, 2012). I vårt resultat nämns bland annat funktionshinder, 
koncentrationssvårigheter samt samspelet och leken som svårigheter när det gäller att möta barns 
olikheter i den pedagogiska praktiken.

5.3 Svårigheter 

Intressant att notera är att alla förskolechefer nämner funktionshinder som en svårighet, detta nämns
inte av specialpedagogerna eller förskollärarna överhuvudtaget. Här menar Fishbein (2007) att ett 
funktionshinder eller handikapp skapas i sampel med kontexten och är inte något som är knutet till 
individen. Bladini (2004) beskriver att med ett systemteoretiskt perspektiv kan ett funktionshinder 
endast förstås i relation till särskiljandet mellan omgivning och system, individer med funktionshin-
der blir då inte delar av ett system utan av kontexten. Här undrar vi om det kan vara så att det som 
syns utanpå blir mer påtagligt och därför upplevs av förskolecheferna som en svårighet utifrån ut-
veckling och lärande. Utåtagerande beteende nämns också av förskollärare som en svårighet. När 
det gäller beteende som hindrar lärande nämner Nordahl m.fl. (2007) att utåtagerande beteende är 
en vanlig form av beteendeproblem. En norsk studie visar att fysiskt utagerande förekommer mest i 
förskolan och avtar gradvis med stigande åldrar. Här vill vi passa på och blicka tillbaka på det en 
förskollärare i denna studie beskriver. Hen menar att det är svårare att få stöd, hjälp och redskap för 
att möta de barn som har en problematik eller olikhet som inte syns utanpå, jämfört med de barn 
som har synliga funktionshinder. Här är vår uppfattning att detta är något som alla som arbetar inom
förskolan bör reflektera över. 

Att inte specialpedagogerna eller förskollärarna nämner funktionshinder eller funktionsnedsättning 
som en svårighet i mötet med barns olikheter upplever vi som en tydlig och klar medvetenhet i att 
det viktiga är att se barnet, inte dess tillkortakommanden utifrån utveckling och lärande i den peda-
gogiska praktiken. Kan anledningen till skillnaden i intervjusvaren vara att specialpedagogerna och 
förskollärarna arbetar närmare verksamheten? Skolverket (2008) beskriver också att de vanligaste 
orsakerna till att stödinsatser blir beviljade är fysiska funktionshinder samt språk- och talsvårighe-
ter. Denna grupp är dock en relativt liten del av alla barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan. 
En ansenligt större grupp är de barn vars behov är mer svårtolkade och diffusa (t.ex. psykosociala 
svårigheter eller koncentrationssvårigheter) (Skolverket, 2008).

När det gäller lärmiljöns betydelse i mötet med barns olikheter anger samtliga av våra aktörer att 
lärmiljön är mycket viktig. Här beskriver Bladini (2004) att specialpedagogen ska verka för att av-
lägsna de hinder i lärmiljön som orsakar att barn och elever hamnar i svårigheter. Några förskole-
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chefer och specialpedagoger nämner även samspelet och leken. Lutz (2013) beskriver att barn som 
inte spontant söker sig till leken kan av pedagogerna uppfattas som viktiga att söka lösningar för. 
Han menar vidare att genom att intressera oss för vad lek är, inte varför barn leker kan reglering av 
leken motverkas. Här anser vi att genom att vara en närvarande pedagog som reflekterar över bar-
nens samspel och lek, kan kategoriseringar av barnen undvikas. Eek-Karlsson (2012) beskriver ock-
så hur våra oreflekterade förgivettaganden skapar kategoriseringar och generaliseringar som kan ha 
till följd att individen tillskrivs egenskaper utifrån vårt egna synsätt. I vår studie nämner flera av 
våra aktörer språk och kommunikation som en svårighet. Säljö (2013) beskriver att inom det socio-
kulturella perspektivet är den mänskliga kommunikationen den grundläggande förutsättningen för 
utveckling och lärande. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det tydligt att de kunskaper som
bildar samhälleliga erfarenheter inte kommer från individens inre utan har utvecklats genom sampel
mellan människor menar författaren (2013). 

Koncentrationssvårigheter tas upp av några förskollärare, de menar att detta kan påverka barnets ut-
veckling och lärande i hög grad. Lutz (2009) beskriver att inom förskolan kopplas ofta koncentra-
tionssvårigheter samman med att barnen ofta byter aktivitet, saknar impulskontroll och är överakti-
va. Här finns också anknytningar till kommunikationsförmågan då dessa barn ofta upplevs som svå-
ra att få kontakt med. Begränsad koncentrationsförmåga kan också påverka förmågan till samspel 
med andra barn nämner författaren (2009). Förskollärarna i vår studie beskriver vidare att stora 
barngrupper och lite personal blir en svårighet att möta barns olikheter i verksamheten. Stora 
barngrupper nämns även av flertalet specialpedagoger där brist på tid, hög arbetsbelastning och 
många små barn i grupperna gör det svårare att möta barns olikheter, vilket försvårar utveckling och
lärande anser de. Med ett sociokulturellt synsätt går det inte enligt Säljö (2013) att förstå lärande ge-
nom att lyfta individen ur det sociala sammanhanget, tas inte hänsyn till lärandets situerade karaktär
går det inte heller förstå hur individen utvecklas och lär. Istället för att tala om lärande som en egen-
skap som en individ besitter mer eller mindre ska fokus flyttas till att analysera de aktiviteter som 
den enskilda individen är del av (Säljö, 2013). Kvalitet i förskolans verksamhet ses av verksamma 
pedagoger ofta som beroende av personaltäthet i kombination med barngruppens storlek enligt Lutz
(2013). Här blir enligt vår uppfattning struktur och tydliga rutiner i den pedagogiska praktiken en 
viktig faktor utifrån bland annat utveckling och lärande, vilket vi anser att denna studie styrker.

5.4 Specialpedagogen 

Behovet av specialpedagoger är stort men deras upptagningsområden är stora vilket gör det svårt att
räcka till. Det upplevs som otillfredsställande och stressande anger alla specialpedagoger.  För-
skollärarna anger också att behovet av specialpedagog är stort samt att deras stora upptagningsom-
råden är ett problem. Här hamnar barnet i kläm anser de. Den fysiska miljön i form av lokalernas ut-
formning samt ekonomi är också två svårigheter när det gäller att möta barns olikheter beskrivs av 
förskollärarna. Några av förskolecheferna nämner också ekonomi som en svårighet när det gäller att
skapa goda lärmiljöer. Ekonomi nämns även av förskollärarna som en svårighet när det gäller barn i
behov av särskilt stöd. Palla (2011) beskriver att utvecklingen i samhället har haft som följd att för-
skolan periodvis har drabbats av stora ekonomiska nedskärningar, samtidigt som kraven på försko-
lan som lärandemiljö har ökat. Detta trots ett ökat antal barn i barngrupperna samt att andelen utbil-
dade lärare i förskolan har reducerats från nästan två tredjedelar till ungefär hälften. Om personalen 
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inte upplever situationen som fungerande riktas ofta blicken på det enskilda barnet. Uppdraget kan 
då bli komplicerat och motsägelsefullt att genomföra menar Palla (2011). 

Varken förskolechefer eller specialpedagoger nämner diagnoser som en svårighet i mötet barns olik-
heter. Alla förskollärare nämner dock en ökning av diagnoser, vilket ställer högre kunskapsmässiga 
krav på pedagogerna anser de. Här ställer vi oss frågan om ekonomin hindrar erforderlig kompe-
tensutveckling gällande diagnoser. Lutz beskriver att idag finns ett ökat antal barn i förskolan som 
utreds och får diagnoser. Detta har skapat ett ökat intresse för specialpedagogiska forskningsfrågor 
med inriktning mot förskolans verksamhet (Lutz, 2013). I talet kring specialpedagogik har diagno-
stisering traditionellt haft en central roll när det gäller barnets förutsättningar menar Björck-Åkes-
son (2007). Dock har en medicinsk diagnos inte någon större betydelse när det gäller att fastställa 
ett barns behov av pedagogiskt stöd, här kan diagnosen mer ses som ett underlag som till viss grad 
kan förklara svårigheter i utveckling och lärande menar författaren. Några förskollärare i vår studie 
anser också att barnen idag är mer individualistiska och därför har svårare att anpassa sig i en grupp 
vilket skapar en olikhet i sig.

Alla förskolechefer nämner specialpedagogens handledande funktion till arbetslagen, i kombination
av att vara bollplank till förskolecheferna som mycket stödjande, här är behovet från förskolorna 
stort. Drugli (2003) anger att handledningen har det det primära syftet att verka för en ökad medve-
tenhet om sitt egna beteende och sitt förhållningssätt hos pedagogerna, här bör handledningen leda 
till ökad kompetens inom särskilda områden samt vara ett stöd i den vardagliga verksamheten. 
Bladini (2004) anger att inom handledningsteori har individualpsykologiska synsätt varit mest 
framträdande, men med påverkan från systemteori har intresset förskjutits mot individen i det sam-
manhang som individen befinner sig i. 

Svaren från specialpedagogerna varierar, några faktorer som nämns är kunskap om förskolans verk-
samhet, faktakunskaper om barns olikheter och diagnoser, att kunna bemöta vuxna samt att vara ly-
hörd. Björck-Åkesson (2007) beskriver att specialpedagogik kan betraktas utifrån ett systemteore-
tiskt perspektiv,  här samvarierar många beståndsdelar som är beroende av varandra i processer som
har påverkan på lärande och utveckling hos en individ.

Samtliga förskollärare i vår studie menar att specialpedagogen kan genom att vara en samtalspartner
med  spetskompetens och kunskap kring ny forskning, ge nya tankesätt och vidga perspektiven i 
mötet med barns olikheter. Bladini (2004) beskriver att ett syfte som är gemensamt för all handled-
ning, är att de som deltar ges möjlighet till utveckling och lärande. Många har beskrivit handled-
ningens både stödjande och utmanande funktion, detta genom att handledaren dels verkar för att be-
kräfta den gällande pedagogiska praktiken, dels vill få pedagogerna att ifrågasätta den (Bladini, 
2004). I examensordningen (SFS 2007:638) beskrivs bland annat att specialpedagogen ska inneha 
fördjupad kunskap för att kunna fungera som rådgivare och en kvalificerad samtalspartner i pedago-
giska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda.

Som blivande specialpedagoger anser vi att det är viktigt att tillsammans med pedagogerna diskute-
ra värdegrunden, attityder, synsätt, värderingar, förhållningssätt och alla barns rätt att delta i en ge-
menskap med andra. Här blir alla pedagoger lika delaktiga, arbetsklimatet bör vara att alla barn, 
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oavsett olikhet, är lika viktiga och betydelsefulla. Nordahl m.fl. (2007) nämner att en viktig uppgift 
för den som ska handleda professionella är att utmana synsätt och traditionella tankemönster. Att 
förmedla vikten av att medvetet träna på att reflektera, både på sig själv och tillsammans i arbetsla-
get anser vi är mycket viktigt för att öka förståelsen av vårt eget agerande samt andras. Här vill vi 
återigen anknyta till det Bie (2009) nämner, att genom reflektion kan du se vilka kunskaper du har 
samt vilka du behöver. Du kan förstå vilken betydelse känslor har för ditt samarbete med kollegor 
och andra människor, förstå ditt eget sätt att kommunicera på. Att lära sig ett medvetet förhållnings-
sätt till egna erfarenheter ger ett redskap för att lära sig att lära (Bie, 2009).

Att specialpedagogen ibland arbetar enskilt med ett barn utifrån en speciell svårighet anges av alla 
förskollärare som ett enormt stöd. Viktigt att notera i detta sammanhang, enligt vår uppfattning, är 
det Nilholm (2012) nämner om Högskoleverkets utvärdering av specialpedagogutbildningen gjord 
2006, här anses att för stor tyngdpunkt har lagts på att arbeta med lärmiljön, detta på bekostnad av 
arbetet som direkt riktar sig mot eleverna. Som blivande specialpedagoger kommer inkludering all-
tid vara vårt mål i arbetet med barns olikheter, detta utifrån rätten till delaktighet och likvärdighet. 
Men viktigt att tänka på här är att det inte får bli ett självändamål på bekostnad av barnets faktiska 
behov. Eek-Karlsson och Elmeroth (2012) beskriver inkluderingsdilemmats dilemma som betyder 
att hur man än verkar för inkludering så riskerar man alltid negativa följder. Ett kritiskt granskande 
av rådande arbetsmetoder blir en viktig del i vår blivande profession. 

Förväntningar på specialpedagogen från både förskolechefer och förskollärare är att hen ska fungera
som ett bollplank. Alla förskollärarna uttrycker även en förväntan att specialpedagogen har fördju-
pade kunskaper kring barn med olika former av problematik. Tideman m.fl. (2005) nämner vikten 
av att specialpedagogen bör ha en god kunskap i förskolans verksamhet, kultur och dess organisa-
tion. Genom insikt i arbetssätt och flexibilitet kan orsaker till svårigheter och hinder i förskolans lär-
miljöer minimeras.

5.5 Slutord

Avslutningsvis i denna studie går att konstatera att förhållningssättet är en av de tyngst vägande 
framgångsfaktorerna i arbetet med barns olikheter. Hos våra aktörer anses det inte acceptabelt att 
kategorisera eller behandla barn olika utifrån deras förmågor eller svårigheter. Här finner vi inte att 
våra aktörer utgår ifrån ett kompensatoriskt perspektiv, som enligt Nilholm (2007a) använder sig av 
olika kriterier för att avgränsa grupper som kan sägas ha en onormal utveckling. I stället kan vi i vår
studie se en tyngdpunkt på inkludering, att lärmiljön tillskrivs stor betydelse samt ett ogillande av 
normalitetsbegreppet vilket enligt vår uppfattning överensstämmer med det kritiska perspektivet.  
Nilholm (2007a) nämner att utmärkande för det kritiska perspektivet är ett ogillande av normalitets-
begreppet samt olika former av kategoriseringar som bidrar till att skapa olika grupper, med uteslut-
ning som följd. 

Traditionellt sett har särlösningar inom förskolans verksamhet varit ovanliga, här har alla barn in-
gått i samma barngrupp i en sammanhållen verksamhet (Bladini, 2004; Nilholm, 2012; Palla, 2009).
Skolverket (2010) nämner angående förskolans uppdrag att verksamheten ska anpassas till alla 
barn. De som behöver mer hjälp och stimulans än övriga ska erhålla detta utifrån de egna behoven 
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och förutsättningarna. Här menar Nilholm (2007a) att ur ett dilemmaperspektiv har ett utbildnings-
system ett centralt dilemma att handskas med, nämligen att alla ska ges liknade kunskaper samtidigt
som en anpassning ska göras till barn och elevers olikheter.

Enligt vår uppfattning blir det viktigt i vår kommande yrkesprofession att inte enbart se ur ett kom-
pensatoriskt eller kritiskt perspektiv, utan att vad som är bäst för det enskilda barnet utifrån dess 
olikhet eller svårighet. Ibland kan ett kompensatoriskt perspektiv vara det som krävs för tillfället, i  
en annan situation kanske barnet gynnas bättre ur ett kritiskt perspektiv utifrån utveckling och lä-
rande i den pedagogiska praktiken. Viktigt enligt vår uppfattning blir också att tänka på vilka teorier
aktörernas pedagogiska grundsyn vilar på. Här kan systemteorin bli betydelsefull som menar att ett 
problem inte kan ryckas loss från det sammanhang där det uppstår, utan att olika system står i för-
bindelse med varandra (Nordahl m.fl. 2007). Här menar vi att en kritisk granskning av lärmiljön 
kommer att vara av stor betydelse.

Utifrån vårt resultat i denna studie kan man utröna kommunikationens betydelse hos aktörerna i ar-
betet med barns olikheter. Här blir enligt vår uppfattning kommunikationen en central del i special-
pedagogens arbete i den pedagogiska praktiken. För att verkligen befästa detta tar vi återigen stöd i 
det Säljö (2013) beskriver att inom det sociokulturella perspektivet är den mänskliga kommunika-
tionen den grundläggande förutsättningen för vårt liv, utveckling och lärande. I detta perspektiv är 
det tydligt att de förmågor och kunskaper som bildar samhälleliga erfarenheter inte kommer från in-
dividens inre utan har utvecklats mellan människor. Även om vissa behöver mer tid stöd för sitt lä-
rande så kan de ändå tillägna sig komplexa färdigheter (Säljö, 2013).

När det gäller den egna medvetenheten har vi tagit fasta på följande citat; ”Det kan vara bra att bli 
medveten om att elever som kan uppföra sig gör det. Nyckelordet är kan, det eleven kan, gör han el-
ler hon” (Swärd & Florin, 2014, s.127). Detta känns viktigt att förmedla i rollen som specialpeda-
gog, och för oss gäller även detta i förskolan och känns viktigt att ha i åminnelse, framförallt i arbe-
tet med barns olikheter.

Utifrån vår kommande specialpedagogiska roll instämmer vi fullt och fast i det Eek-Karlsson och 
Elmeroth (2012) beskriver, nämligen att i interaktionen mellan individer upprepas ständigt föreställ-
ningar om normalitet med olikhet som grund. Om det förgivettagna utmanas och visar de processer 
som gör skillnad, kan den uppkomna känslan av osäkerhet bli ett incitament till en förändringspro-
cess. Författarna menar också att ett gemensamt förhållningssätt kan utvecklas först när alla omfat-
tar samma värdegrund. 

I vår studie kan vi se att en olikhet inte helt utgår från ett bristperspektiv utan att olikheten är något 
som kan vara en tillgång utifrån utveckling och lärande i den pedagogiska praktiken. Med utgångs-
punkt från våra aktörers intervjusvar är vår uppfattning att det finns goda möjligheter att leva upp 
till vår hemkommuns vision ”En förskola/skola för alla”.

5.6 Förslag på framtida forskning

Intressant vore att fördjupa vår studie utifrån ett inkluderingsperspektiv. Finns det framgångsrika 
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metoder som våra aktörer har kunskap om, speciella svårigheter som försvårar inkludering i den pe-
dagogiska praktiken? Hur ska specialpedagogen i sin handledande roll finna lämpliga metoder att 
tillgå? Utifrån litteratur vi tagit del av har vi även förstått att det finns lite forskning om inkludering 
i förskolan. Att till exempel fördjupa sig i begreppen delaktighet och likvärdighet, hur tänker man 
att dessa begrepp praktiskt ska förverkligas i den pedagogiska praktiken så inkludering inte bara blir
av rumslig karaktär.
Det vore också intressant att göra denna studie inom skolans verksamhet, i detta fall förskoleklas-
sen. Efter avslutad förskoletid kommer dessa barn att börja skolan, hur ser de olika aktörerna inom 
skolans verksamhet på barns olikheter? Hur tänker man kring framgångsfaktorer och svårigheter i 
mötet dessa barn? Hur kan specialpedagogen stödja övriga aktörer? Intressant vore att se om det går
att finna en röd tråd i aktörernas syn på barns olikheter utifrån ett lärandeperspektiv. Även forskning
om på vilket sätt förskolans miljö påverkar barnens psykosociala utveckling utifrån barns olikheter. 
Blir barns olikheter mer framträdande i vissa miljöer, på vilket sätt ger struktur, förhållningssätt 
goda resultat utifrån utveckling samt ett lärandeperspektiv. Intressant vore även att göra denna stu-
die ur ett föräldraperspektiv. Hur upplever föräldrar till barn med någon form av olikhet att inklude-
ring fungerar för deras barn i den pedagogiska praktiken? 
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Bilaga 1

Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

 befattning

 antal år i yrket

 nuvarande arbetsplats (antal avdelningar, barnantal, antal pedagoger)

Teman:

Styrdokument
 en förskola / skola för alla

Normalitet
 tankar kring normalt

 vad är avvikande

Lärmiljö

 betydelse

 fysisk miljö

 social miljö

 möjligheter/svårigheter utifrån utveckling och lärande

Förhållningssätt
 betydelse i mötet med barns olikheter

 olikheter tillgång/svårighet utifrån ett lärandeperspektiv

 förändringar genom åren

Värdegrund
 tankar utifrån barns olikheter

Struktur
 tankar kring struktur

 tydlighet

 rutiner

1



Reflektion
 betydelse av reflektion

 avsatt tid

 dokumentation och utvärdering utifrån olikheter

Olikhet

 din uppfattning

Barn i behov av särskilt stöd
 vilka barn

 insatsernas utformning

Inkludering
 innebörd av inkludering

 förutsättningar

Specialpedagogen

 vilka kunskaper

 behov av specialpedagog

 kontakt med specialpedagog (exempel)

 stöd till aktörerna

 förväntningar

Utvecklingsområden

2



Bilaga 2

Hej!

Först av allt vill vi tacka så mycket för att du vill vara med och delta i vår studie. Presenterar vårt 
syfte och våra problemformuleringar för studien så att du kan få en närmare inblick i vad 
intervjuerna kommer att handla om. Det övergripande syftet med denna studie är att synliggöra de 
olika aktörernas uppfattning om förutsättningarna för att kunna leva upp till begreppet ”En skola för
alla” i detta fall utifrån barns olikheter i förskolan.

Följande problemformuleringar har vi valt att använda oss av:

 Vilka är framgångsfaktorerna i mötet med barns olikheter i den pedagogiska praktiken?

 Vilka svårigheter kan uppstå i mötet med barns olikheter utifrån utveckling och lärande i den
pedagogiska praktiken?

 Hur kan specialpedagogen stödja pedagogerna i deras uppdrag att bemöta barns olikheter?

Begreppet barns olikheter i denna studie betyder; barn med funktionsnedsättningar av olika slag, 
barn som uppvisar någon form av beteendeproblematik, barn i behov av särskilt stöd samt barn som
avviker från de olika aktörernas syn på normalitet. Aktörerna i denna studie avser förskolechefer, 
specialpedagoger samt förskollärare. 

Varje intervjutillfälle beräknas ta ca en timme. Intervjuerna kommer att spelas in för att inte gå 
miste om viktig information för vidare transkribering. Allt som kommer fram under intervjun 
kommer att behandlas konfidentiellt och materialet som används kommer att avidentifieras efteråt. 
Ditt deltagande i studien är frivillig och kan avbrytas när du vill. 

Med vänliga hälsningar

Camilla Holmström  

Mari Lundborg – Sjöstedt

                            


