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Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till vår handledare Andreas Nyblom som har handlett oss under vårt 

självständiga arbete, samt alla pedagoger som har velat medverka i vår studie och ställt upp för 

intervjuer. Vi vill även tacka våra klasskamrater som har stöttat oss och våra familjer som har varit 

tålmodiga under denna tid. Vårt arbete har varit väldigt lärorikt och intressant samt väckt många frågor 

och funderingar som har varit inspirerande för vårt arbete och kommande yrke.  
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Abstract 

Title: Special education in preschool: children in need of special support. A comparison between two different 

preschools based on educators' arguments about children in need of special support.  

Author: Josephine Ward and Sandi Jawhar. 

Semester and year: 7, 2016. 

Supervisor: Andreas Nyblom.   

   

The aim of our study is to examine how pedagogues deal with inclusion and exclusion in the preschools and how 

they work with special education to include children in need of special support. We will do this by conducting 

interviews with seven different pedagogues at different preschools in Stockholm city which we will compare to 

each other. Our study is a qualitative research and with our data collection, we have chosen to focus on data in the 

shape of interviews and interpretive analysis to gain a deeper understanding and knowledge about our chosen 

topic.   

   

We have used these following questions as the starting point of our research:   

1. How can pedagogues approach when working with special education in children’s groups?   

2. What kind of view do pedagogues have with children who are in need of special support and how can it be 

understood from a relational perspective?     

3. In what way do pedagogues deal with inclusion and exclusion in the preschool?    

4. Are there any differences or similarities between these preschools? And what can this be due to?    

   

We have also chosen the relational perspective as our starting point in our study. In our research this means that 

children can be understood in relation to the environment and to the current context. It involves an understanding 

of the surroundings, the environment and the context affecting the individual. This means that we should 

understand human actions in communications and interactions with others. The conclusion of our study shows a 

larger perspective with both similarities and differences in how pedagogues work with special education, their 

views on children in need of special support and how they deal with inclusion and exclusion in the preschools. 

 

Keywords: preschool, pedagogues, in need of special support, special education, inclusion, exclusion.   

Nyckelord: förskola, pedagoger, behov av särskilt stöd, specialpedagogik, inkludering, exkludering. 
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1 Inledning & bakgrund    
 

1.1 Inledning  

Vi har under vår utbildning, våra erfarenheter och vår verksamhetsförlagda utbildning upplevt 

svårigheter och en osäkerhet i fråga om hur pedagoger hanterar inkludering och exkludering samt 

arbetar med specialpedagogik i förskolan. Vi har båda upplevt att personal många gånger ser barnet som 

problemet, där man kategoriserat barnet som “stökigt” eller “bråkigt”. Under flertalet tillfällen har en 

eller flera pedagoger tillrättavisat och exkluderat barnet från exempelvis en specifik aktivitet. Detta är 

förstås svårt, då ett sådant bemötande av barn kan hämma barnen och situationen i sig är problematiskt. 

Vi menar att man inte bör tillrättavisa strängt och exkludera barn, utan att se över och kanske ta till 

andra hjälpmedel. Vi vill därför veta mer om hur pedagoger agerar i olika situationer, vilka verktyg eller 

kunskaper som de tar till sig med specialpedagogik för att kunna hantera det bättre. Vi har på så sätt 

blivit nyfikna och insett hur betydande detta kan vara för oss som framtida förskollärare. Vi vill ta reda 

på hur specialpedagogik kan användas på ett betydelsefullt sätt för barnens utveckling och lärande samt 

för att hitta andra sätt att undvika ett sådant skadligt och exkluderande bemötande av barn. På förskolan 

ska alla barn oavsett behov och bakgrund få ta del av verksamheten, i en inkluderande, trygg, lärorik och 

utvecklande miljö, med de styrdokument som finns. Vårt arbete kommer på så vis att handla om 

specialpedagogik i förskolan med fokus på ett relationellt perspektiv på en inkluderad verksamhet för 

alla barn, men framförallt barn i behov av särskilt stöd.  

 

Det har varit svårt att kunna synliggöra dessa förhållningssätt samt göra det mer konkret för oss som 

studenter när vi har observerat och varit med förskollärare eller andra pedagoger i sitt arbete med 

barnen. Vi har valt detta ämne för att vi vill undersöka hur pedagoger arbetar för att inkludera barn som 

är i behov av särskilt stöd och därmed få se hur man kan arbeta med en inkluderande specialpedagogik i 

förskolan, samt hur de hanterar inkludering och exkludering i förskolan. I vårt samhälle förefaller det 

finnas ett ökande behov av att pedagoger och andra vuxna är medvetna om vilket stöd barn kan behöva 

och vilka förutsättningar det finns för att kunna erbjuda stöd och utvidga kunskapen inom detta område.  

Detta har bland annat rapporter hos Utbildningsenheten (2015) påvisat, att det finns ett ökat behov, 

genom att de har synliggjort att allt fler barn behöver extra stöd samt att varken barnen eller förskolan 

får tillräckligt med stöd, resurser och relevant kompetens för att kunna bemöta barnen. Barn i behov av 

särskilt stöd är något som kan uppfattas och förstås olika utifrån vilket perspektiv eller förhållningssätt 

pedagoger har. 
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Specialpedagogik är något som är betydelsefullt i förskolan och kan definieras väldigt olika idag. Det är 

en av många pedagogiska inriktningar som olika förskolor använder i samband med specialpedagoger 

till enskilda barn och verksamheten, som stöd för pedagogerna samt för att förbättra förhållningssättet 

och hjälpa barn som behöver extra stöd. Det är på så vis viktigt att pedagoger har den kompetens som 

behövs för att kunna bemöta barn som är i behov av stöd. Det behöver finnas en förståelse för vilket stöd 

barnen är i behov av för att kunna nå målet, både ur ett förskole- och skolperspektiv samt ur ett 

samhällsperspektiv då barn ska bli självständiga, demokratiska och goda medborgare som aktivt ska 

delta i samhällslivet, enligt styrdokumenten (Lpfö 98 rev. 2016, s. 4).  

 

Det har varit svårt att hitta mycket och specifik forskning om vårt valda ämne, om barn i behov av 

särskilt stöd och specialpedagogik, som specifikt rör förskolans verksamhet. Det mesta är främst inriktat 

till äldre barn i grundskolan, fritids eller gymnasiet. Läroplanen tar tydligt upp hur de vuxnas 

förhållningssätt påverkar barnens förståelse och respekt för människors rättigheter som gäller för ett 

demokratiskt samhälle och som vårt samhälle vilar på. De grundläggande värderingarna i ett 

demokratiskt samhälle ska prägla hela verksamheten (Lpfö 98 rev. 2016, s.4). Likaså är barnens 

rättigheter något som är essentiellt i Läroplanen för förskolan. Där menar läroplanen att verksamheten 

ska utgå från en helhetssyn och formas utefter barnens förutsättningar och behov (Lpfö 98 rev. 2016, 

s.5). Med allt detta tänker vi att det är viktigt att även personalen i förskolan ska få ta del av ett stort 

utbud av forskning om detta fält för att kunna få en djupare förståelse, kompetensutveckling, 

medvetenhet och utvecklas i sin roll som pedagog och medskapare i förskolans verksamhet.   

 

1.2 Bakgrund   

1.2.1 Utbildningsenhetens rapport - uppföljning av effekter av särskilt stöd   

I Utbildningsenhetens rapport finns det olika rapporter och utvärderingar av olika myndigheter. Där står 

det bland annat om utvärderingar av Skolverket som synliggör förskolor där att antalet barn som är i 

behov av särskilt stöd har ökat. En annan rapport som Utbildningsenheten har med är Lärarförbundet, 

som visade att personalen uttryckte att 17 % av barnen i förskolan var i behov av extra stöd, där 4 % 

hade identifierats med någon medicinsk diagnos. Det uppmärksammades även att barnen i förskolan inte 

får tillräckligt med stöd. Personalen uppger även att de saknar kompetensutveckling som innefattar 

utbildning och handledning (Utbildningsenheten 2015, s.11,7). 

  

Vidare tas det upp i Utbildningsenheten om Skolverket som har utfört en rapport, ”Tio år efter 

förskolereformen”, där de hade skickat ut enkäter till kommunerna. Skolverket bedömde att behovet av 

stöd ökat i förskolorna samt att resurserna var otillräckliga (Utbildningsenheten 2015, s.8). Det är på så 
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vis viktigt att pedagoger har rätt kompetens för att kunna bemöta barn som är i behov av särskilt stöd. 

Man behöver vara medveten om vilket stöd barnen är i behov av och vilka förutsättningar som finns för 

att kunna erbjuda relevant stöd. I rapporten kommer det även fram att personalen upplever tidsbrist som 

i sin tur påverkar arbetet och skapar ett hinder i förskolans pedagogiska utvecklingsarbete. 

Utbildningsenheten visar dessutom skollagens tydlighet med att belysa barns rättigheter till att få det 

stöd som de behöver för att nå målen som finns i läroplanen (Utbildningsenheten 2015, s.5,7). Därför 

tänker vi att det är viktigt att pedagoger får tid till reflektion och kompetensutveckling inom detta fält.   

   

1.2.2 Läroplan för förskola 98 rev. 2016   

Specialpedagogik och inkludering är en viktig del i förskolan. Med detta har förskolan ett stort ansvar 

för att synliggöra och tillämpa detta i praktiken. I läroplanen står det att förskolans uppdrag är att 

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer 

stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så 

att de utvecklas så långt som möjligt” (Lpfö 98, rev. 2016, s.5). Det står även att ”Personalens förmåga 

att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan 

blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra 

framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (Lpfö 98 rev. 2016, 

s.5).  

 

Som pedagog ska man enligt läroplanen anpassa verksamhetens miljö till alla barn oavsett behov och ge 

det stöd som de behöver, antingen tillfälligt eller under en längre tid. Pedagoger bör därför inte lägga 

fokus på barnets svårigheter, utan snarare på dess möjligheter. Vi menar att vuxna behöver vara 

medvetna om hur de bemöter barnen och vilket förhållningssätt de har, som kan påverka barnets sociala 

utveckling, självkänsla och självförtroende som sedan påverkar barnet i andra framtida sammanhang.   
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1.3 Syfte & frågeställningar   

1.3.1 Syfte   

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger hanterar inkludering och exkludering i förskolan, 

samt hur de arbetar med specialpedagogik för att inkludera barn som är i behov av särskilt stöd. Detta 

genom att utföra intervjuer med sju pedagoger på två olika förskolor i Stockholm stad som vi sedan ska 

jämföra.  

 

1.3.2 Frågeställningar   

1. Hur går pedagoger tillväga när de arbetar med specialpedagogik i barngruppen?     

2. Vilken syn har pedagoger på barn som är i behov av särskilt stöd och hur kan den förstås utifrån ett 

relationellt perspektiv?   

3. På vilket sätt hanterar pedagoger inkludering och exkludering i förskolan?   

4. Finns det några skillnader eller likheter mellan förskolorna? Och vad kan detta i sådana fall bero på?    

     

1.4 Teoretisk anknytning    

I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram den teoretiska utgångspunkten som vi har valt att utgå ifrån för 

att tolka och förstå pedagogernas resonemang om vårt ämne, samt varför den är relevant och på vilket 

sätt kan vi koppla den till vår studie. Vi kommer dessutom att presentera de begrepp som är centrala i 

vår undersökning.    

    

1.4.1 Det relationella perspektivet    

Vi har valt att utgå ifrån det relationella perspektivet i vår studie. Perspektivet grundar sig i forskning 

inom funktionsnedsättningar och trädde fram under 1960- och 70-talen i de nordiska länderna (Ahlberg, 

2015 s.48). Om man ser på specialpedagogik ur ett relationellt perspektiv är det viktigt att 

uppmärksamma vad som sker i kommunikation mellan olika personer. Utgångspunkten i detta 

perspektiv är att fenomen är tvåsidiga. Von Wright menar att vi inte kan behandla en människa isolerad, 

utan att människor måste förstås i relation till omgivningen och till det aktuella sammanhanget. Det 

innebär en uppfattning om att omgivningen, miljön och sammanhanget påverkar individen. Med detta 

menar von Wright att vi bör förstå människans handlingar i kommunikationer och samspel. Inom 

förskolan innebär perspektivet att pedagoger ser att barnet har en diagnos snarare än att barnet är 

diagnosen. Det betyder att barnets behov inte är något fast utan något som är knutet till olika 

sammanhang (von Wright 2002, s. 11-12). Detta betyder på så vis att pedagogen inte ser barnet som ett 

problem, då individen inte är problemet. På så sätt kan barnet som är i behov av stöd vara en del av 
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barngruppen och vara inkluderad till skillnad från om pedagogerna endast såg barnets diagnoser eller 

svårigheter som ett problem och ett hinder.  

 

Utifrån perspektivets betoning på samspel och kommunikation mellan två olika aktörer så vill vi göra 

anknytningen till olika författare som skriver om begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”. Nordin 

Hultman (2008) diskuterar i sin text att allt fler barn idag bedöms ha svårt att koncentrera sig i 

förskolan. Med detta menar hon att vi bör vända blicken från att svårigheter ligger hos barnet och istället 

fokusera på den pedagogiska miljön. Hon betonar vikten med utgå ifrån att man ser barnet som bärare 

av problemet, skapar problem och blir en del av barnets identitetsskapande. När barnet hör vad som sägs 

om det, får barnet negativa uppfattningar om sig själv och detta gör att barnet känner sig avvikande och 

utanför normen (Nordin Hultman 2008, s.43-44). På många skolor och förskolor är det vanligt 

förekommande att man ser eleven eller barnet som problembärare och fokus ligger då på individen. En 

viktig punkt som Nordin-Hultman (2008, s. 44) vill belysa är att strävan i många år har varit att komma 

bort ifrån detta synsätt. Med detta menar hon att vi inte bör se barnet isolerat, utan i samspel med 

omgivningen och miljön.    

   

När vi har letat efter en tydlig definition av begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” och inriktningen 

specialpedagogik, så har det varit lite olika definitioner på det utifrån hur man tolkar specialpedagogik i 

förskolan. Enligt Skolverket (2013) som tar upp begreppet barn i behov av särskilt stöd, är det viktigt att 

inte tolka det som en egenskap hos barnet utan att det alltid är situationsberoende. Det lyfts även fram 

att behovet av stöd kan ske mellan barnet och mötet med olika människor, det varierar beroende på vilka 

miljöer barnet befinner sig i samt vilka aktiviteter som sker i förskolan. Det kan hända att barnen 

behöver stöd i en viss aktivitet eller tidpunkt på dagen. Med detta poängterar Skolverket (2013) att den 

viktigaste utgångspunkten är att barn i behov av särskilt stöd inte behöver ha en synlig 

funktionsnedsättning eller diagnos, utan det kan handla om barn som har koncentrationssvårigheter eller 

sociokulturella svårigheter (Skolverket 2013, s. 32).  

 

Ett centralt begrepp i det relationella perspektivet som framhålls av Ahlberg är ”en (för)skola för alla”, 

där perspektivet betonar vikten med att se alla barns olikheter och utgå från att alla barn har olika 

erfarenheter, förutsättningar och behov. I perspektivet lyfter Ahlberg också begreppet inkludering. 

Genom en nära relation mellan barn och pedagog blir kommunikationen och samspelet större och som 

ett verktyg för att kunna åstadkomma en utvidgad gemenskap mellan alla barn oavsett svårigheter eller 

situationer (Ahlberg 2015, s.137-138). När barnen inte kan tillgodose sina behov hemma eller visa sina 

känslor, kan detta vara en orsak till att de visar olika beteenden i förskolan. Detta leder till att de blir 
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osäkra och kan på så vis bli störande för de andra barnen, vilket också gör att pedagogerna 

uppmärksammar barns beteende och inte den enskilda situationen. Därför är det viktigt som pedagog att 

se och förstå barns svårigheter samt att tillgodose deras behov. Det är även viktigt att pedagoger känner 

till vilka faktorer som kan påverka barnet. På så sätt blir det bättre för hela barngruppen och 

verksamheten. Avslutningsvis menar Ahlberg att det finns tre viktiga processer inom specialpedagogik 

där delaktighet, kommunikation och inkludering har en stor betydelse för barn som är i behov av särskilt 

stöd, för att kunna uppnå utvecklingsmöjligheterna och kunskapskraven senare i skolan (Ahlberg 2015, 

s.142-143).    

   

1.4.2 Relationell specialpedagogik     

Inom det specialpedagogiska fältet finns det olika perspektiv som kan betraktas som olika modeller för 

förståelse av olika svårigheter. Dessa modeller är på så sätt verktyg som kan bidra med att förståelse. 

Inom forskningen har det framställts två specialpedagogiska perspektiv som står i motsättning till 

varandra. Dessa två är det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet, som belyser olika 

förhållningssätt på hur man kan betrakta skolsvårigheter. Det kategoriska grundar sig i medicinsk och 

psykologisk forskning, där man menar att svårigheter ses som bundna till individen och barnet är 

bäraren av problemet. Det vill säga att man lägger fokus på inre faktorer som rör individen snarare än de 

yttre. Det relationella perspektivet grundar sig i relations- och sociologiska teorier som menar att 

svårigheter kopplas till undervisningens och miljöns oförmåga att nå alla barn (Aspelin 2013, s.28, 65).  

 

Dessa perspektiv kan anses vara olika sätt att förstå barn i behov av särskilt stöd i förskolans 

verksamhet. Det finns en enighet om betydelsen av det relationella perspektivet där lärande sker i 

samspel med andra aspekter. Perspektivet är en central utgångspunkt i specialpedagogikens verksamhet 

där en generell uppgift är att på olika nivåer verka för en förskola för alla, exempelvis på grupp- eller 

individnivå. Då är det viktigt att främja goda och utvecklande lärandemiljöer som ska stötta barnens 

utveckling (Aspelin 2013, s.143). Den relationella pedagogiken kan på så vis beskrivas som ett 

teoretiskt synsätt där fenomen sker mellan människor, exempelvis att relationer står i centrum (Aspelin 

2013, s.13-14).    

  

Det relationella perspektivet vilar på en föreställning om att människor är relationella. Man kan även se 

det som ett förhållningssätt som ger en förståelse om specialpedagogik, som samspelar med en 

allmänpedagogisk verksamhet. Det som sker i samspelet mellan olika barn och vuxna blir då centralt. 

Barnet anses befinna sig i behov eller i svårigheter istället för med behov eller med svårigheter. Inom 

detta perspektiv betraktas barnets förutsättningar som relationella (Aspelin 2013, s.15, 165-166). Detta 
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är också något som lärarutbildningskommittén tar upp under rubriken ”Kompetens för att möta alla 

elever”, som Aspelin diskuterar i sin bok, där man ska se barnet i behov av särskilt stöd eller i 

svårigheter. Barnet ska på så vis inte ses som en bärare av problemet utan man vill påvisa att ens 

arbetssätt antingen kan vara främjande eller begränsande samt utgöra hinder för barnen. Det är en 

utmaning för all personal i förskolan och inte endast specialpedagoger, då stödet är hela förskolans 

ansvar och uppgift (Aspelin 2013, s.36).  

 

Vidare menar Aspelin (2013) att ett relationellt perspektiv kräver ett inkluderande eller ett integrativt 

förhållningssätt. Han menar att Sverige har officiellt verkat för ett sådant samhälle, med tanke på FN:s 

standardregler där samhället ska vara tillgängligt för alla. Även Salamancadeklarationen diskuteras, som 

handlar om en förskola för alla och som betonar ytterligare rättigheter för personer med 

funktionsnedsättningar. Samtidigt menar Aspelin att principen om särförskolor vidmakthålls än idag 

som en särskild skolform, vilket blir motsägelsefullt då många regler och lagar, utifrån olika 

styrdokument och myndigheter, påvisar ett relationellt perspektiv (Aspelin 2013, s.29-30). Han menar 

fortsättningsvis att det relationella perspektivet visar ett stort intresse för en undervisning eller 

verksamhet som kan möta alla barn. Perspektivet lyfter fram frågor om avvikelser, normalitet och 

värden som jämlikhet, delaktighet och solidaritet (Aspelin 2013, s.65-66).     

    

1.4.3 Kortfattad reflektion    

Genom detta perspektiv kan vi belysa hur olika synsätt påverkar pedagogernas bemötande av barn som 

är i behov av särskilt stöd samt hur deras arbetssätt med specialpedagogik ser ut. Att kunna samspela 

med andra och vara delaktiga i sociala sammanhang är något av det viktigaste i barns utveckling och 

lärande. Det är viktigt att pedagoger ser barnet i den aktuella situationen, där miljön påverkar individens 

lärande och utveckling. Det kan öppna upp nya utvecklingsmöjligheter genom att utgå från situationen 

och därmed det relationella perspektivet. Som framtida förskollärare ska vi vara på barns nivå och kunna 

stimulera och stödja barnet där de är i sin utveckling. I vårt analysarbete vill vi belysa pedagogernas 

olika förhållningssätt beroende på kontexten de beskriver i intervjuerna samt vilka uppfattningar de har 

om det som tas upp under varje fråga i från vår intervjuguide.    

    

1.4.4 Centrala begrepp    

Specialpedagogik - en förskola för alla?    

I Utbildningsenhetens rapport (2015) menas det att när den "vanliga" pedagogiken inte räcker till för att 

kunna ge stöd till barnet så tillämpas specialpedagogiken i praktiken. Specialpedagogik behöver inte 

endast vara specifika metoder utan det kan vara hur pedagogerna bemöter barnet, vilket förhållningssätt 
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de har, olika etikfrågor och att pedagoger kritiskt granskar samt problematiserar lärandemiljön 

(Utbildningsenheten 2015, s.6). Inom specialpedagogiken innebär ”en förskola för alla” barns rätt att 

delta i en gemenskap där varje individ blir respekterad och sedd (Ahlberg 2015, s.18).  

 

Specialpedagogikens insatser i förskolan ska stödja barn som har svårigheter och bidra till inriktningen 

mot att skapa en förskola för alla. Där arbetet kan utveckla förskolan till en plats där alla barn blir 

bemötta, sedda, får utrymme och sina behov tillgodosedda. Att tillämpa specialpedagogiska insatser är 

ett samhällsuppdrag och ett betydelsefullt verktyg för att skapa jämställdhet, lika värde och social 

rättvisa för alla barn i förskolan (Ahlberg 2015, s.35). Detta är även relevant för vårt undersökningssyfte 

och frågeställningar, då vi vill ta reda på hur pedagoger arbetar med specialpedagogik för att inkludera 

barn som är i behov av särskilt stöd.  

 

Behov av särskilt stöd    

Tidigare har man använt begreppet "barn med särskilda behov", men efter en tid började människor att 

ifrågasätta begreppet då man undrade om det faktiskt fanns "särskilda" behov. Barn har i grunden 

samma behov, däremot behöver olika barn olika stöd för att dessa behov ska bli uppfyllda. Därefter 

myntades begreppet "barn i behov av särskilt stöd". Enligt Skolverket pågår denna begreppsdiskussion 

än idag, menar von Wright. Hon menar att det finns skilda uppfattningar om att vissa barn är i behov av 

särskilt stöd, vilket kan tolkas som att andra barn inte är det. Vidare ifrågasätts detta genom att snarare 

påpeka att alla barn vid något tillfälle är i behov av särskilt stöd. Att barnets behov av särskilt stöd ses 

som begränsningar, snarare än barnets möjligheter, är en stor problematik inom traditionell diagnostik, 

det vill säga hur man traditionellt ställer diagnoser på barn (von Wright 2002, s.43-44). I vår studie 

definierar vi därför begreppet "barn i behov av särskilt stöd" som att alla barn, vid något tillfälle eller 

mer varaktigt, behöver stöd. Men även att alla barn oavsett behov av något stöd eller ej, bör inkluderas 

på ett pedagogiskt och likvärdigt arbetssätt, där alla får delta och utvecklas.    

    

Normalitet och avvikande    

Många forskare anser att normalitet är sociala konstruktioner som vi människor skapar och återskapar i 

samhället, som grundar i bland annat traditioner, kulturer och samhällspolitiska beslut. Normalitet kan 

beskrivas som något "normalt" eller vanligt, men kan även tolkas olika utifrån etikfrågor och moral, 

exempelvis att vi människor bör bete oss på ett specifikt sätt i olika sammanhang. När någon inte passar 

in i denna norm anses man som avvikande, dvs. att man är annorlunda. Skillnader kring uppfattningar 

om vad som betraktas som normalt eller avvikande ändras med tiden och skiftar beroende på olika 

aspekter som kultur, samhällen eller tradition (Ahlberg 2015, s.37-38). I vår undersökning använder vi 
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begreppen i vårt analysarbete för att vi vill veta pedagogers syn på barn i behov av särskilt stöd samt hur 

de arbetar med specialpedagogik för att inkludera barnen. I samband med detta finns det olika synsätt på 

hur man ska vara, bete sig och tänka, samt normer som både styr samhället och som genomsyrar 

förskolors praktik. Vi vill på så vis belysa detta och visa på att synen på barn som i behov av särskilt 

stöd och människosynen, påverkar den pedagogiska lärandemiljöns kvalité samt barnens självkänsla och 

självförtroende.    

    

Inkludering & exkludering    

I förskolans sammanhang betyder inkludering att förskolan är organiserad utifrån alla barns olikheter 

och att förskolan samt miljön ska anpassas efter barnen, vilket gör att alla passar in (Ahlberg 2015, 

s.26). Han menar att inkludering är en process riktad mot att bemöta alla barns olika behov genom en 

ökning av tillgängligheten till kultur, lärande och samhälle som på så vis kan minska exkludering, som 

är motsatsen till inkludering och betyder att man utesluts från exempelvis en grupp eller en gemenskap. 

En inkluderande förskola ska präglas av att barnen befinner sig i en accepterande lärandemiljö där man 

möter alla barn. Där välkomnas mångfald och allas olikheter betraktas som tillgångar och inte som 

hinder. Inkludering handlar om likvärdighet, delaktighet och demokrati, där alla barn ska få rätt till en 

likvärdig utbildning, bemötande och att få vara med i gemenskapen samt skapa möjligheter. Med en 

likvärdig utbildning menar skollagen att undervisningen ska anpassas till varje barns behov och 

förutsättningar, som ska stödja barns fortsatta lärande (Ahlberg 2015, s.27-28).  
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Disposition 

Uppsatsen är strukturerad i fem kapitel. Vi börjar med några få rader som förord, därefter kommer 

abstract på engelska som är en sammanfattning om uppsatsens olika kapitel och avsitt. Efter 

inledningskapitlet som innefattar inledning, bakgrund, syfte, frågeställningar och den teoretiska 

anknytningen presenteras kapitlet "Tidigare forskning", som är uppdelad utifrån fem olika texter i form 

av avhandlingar och böcker. Därefter presenteras kapitlet "Metod & material" som är strukturerad 

utifrån olika delar och handlar exempelvis om vilken metod vi har valt, vilket material vi använt oss av, 

forskningsansats, etiska överväganden och så vidare. Efter detta kommer det fjärde kapitlet "Resultat & 

analys", där vi har lagt upp kapitlet utifrån våra frågeställningar. Vi har även strukturerat resultatet och 

analysen genom att vi först presenterar resultatet, som vi sedan tolkar utifrån syftet, frågeställningarna, 

den tidigare forskningen och den valda teorin i form av en slutsats. Slutligen kommer det femte kapitlet 

"Slutdiskussion", där vi presenterar våra slutsatser med rubriker utifrån syftet, med koppling till 

forskningen och våra reflektioner samt tolkningar. I det sista kapitlet avslutas uppsatsen med en kortare 

slutreflektion och förslag på vidare forskning. 
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2 Tidigare forskning   

I det här kapitlet kommer vi att ta upp tidigare forskning som är relevant för vår studie. Forskning kring 

barn i behov av särskilt stöd som har olika svårigheter, exempelvis sociala eller 

koncentrationssvårigheter upplevde vi vara svårt att finna mycket om. Vi har valt ut sex texter av olika 

forskare som är relevanta för vår studie. Med hjälp av dessa har vi orienterat oss kring ämnet och fått en 

förståelse om hur vi kan förhålla oss till barn i behov av särskilt stöd.   

   

2.1 Anette Sandberg (2014): Barn i behov av särskilt stöd   

Anette Sandbergs bok är en antologi och innehåller kapitel med olika författare. Därför har vi valt de 

kapitel och områden som var relevanta för vår studie att utgå ifrån. Forskningen som Sandberg talar om 

har genomförts inom ramen för Vetenskapsrådet. Hon skriver om ett projekt som heter PEGS- 

pedagogisk verksamhet, som handlar om barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Forskningen gjordes 

för att se hur förskolepersonal definierade och tolkade begreppet ”barn i behov av särskild stöd”. 

Resultatet visar att de flesta som medverkade angav att det var en stor del av barnen (20 %) som 

behövde någon form av särskilt stöd och 16 % av dessa var barn som inte hade någon identifierad 

funktionsnedsättning, det vill säga att svårigheterna var diffusa och osynliga. Dessa barn hade 

svårigheter med det sociala samspelet, tal- och språksvårigheter, samt barn som hamnade i konflikter. 

Dessa barn behövde vara delaktiga på ett positivt sätt i vardagen i förskolan (Sandberg 2014, s. 27). 

 

Arbetslagen från de olika förskolorna som var med i PEGS- projektet, definierade begreppet barn i 

behov av särskilt stöd med att utgå från två olika perspektiv, barnperspektivet eller 

organisationsperspektivet. De flesta utgick från barnperspektivet och det individuella barnet. 

Förskolepersonalen som medverkade menade att barn som anses vara i behov av särskilt stöd har någon 

form av funktionsnedsättningar, som till exempel Downs syndrom eller andra medicinska 

omständigheter. De andra barn som inte var formellt identifierade att vara i behov av särskilt stöd, 

ansågs vara utvecklingsförsenade av förskolepersonalen och familjer. I studien var det inte känt vilka 

utgångspunkter förskolepersonalen utgick ifrån för att avgöra om ett barn var i behov av särskilt stöd 

eller ej (Sandberg 2014, s. 47-49).  

 

Vi ville veta hur man kan arbeta med alla barn som behöver särskilt stöd, även de barn som inte har 

någon diagnos, det vill säga barnen i "gråzonen" som behöver särskilt stöd i förskolan.  Anne Lillvist 

(2014) skriver i Sandberg (2014) om den sociala kompetensen och barn i behov av särskilt stöd. Hon 

menar att barns samspel och hur barnet fungerar i sociala grupper påverkar det enskilda barnets 
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utveckling. Vidare beskriver hon hur barnets beteende kan påverka kamratrelationer, och vad barnet 

visar för beteende kan vara avgörande om barnet kommer att hamna i sociala svårigheter eller bli 

accepterad i barngruppen. Hon betonar att de vanligaste svårigheterna för barn i behov av särskild stöd 

kan relateras till tal- och språksvårigheter och samspel med andra barn. Den sociala kompetensen är av 

stor betydelse i förskolan och att det även är viktigt att fokusera på när barnet leker och samspelar med 

andra. Därför är interaktionen och samspelet med barnets omgivning och miljö grunden för dess 

framtida utveckling och liv (Sandberg, 2014, s. 195-198).   

   

2.2 Eva Björck-Åkesson (2014) och Kristian Lutz (2006): Miljöns betydelse    

Björck-Åkesson har forskat inom specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd. Hon har fokuserat 

hur miljön i förskolan är utformad, som spelar roll för barn i behov av särskilt stöd. Hon menar att man 

ska ha den pedagogiska miljön som åtgärd och i tanke när man jobbar med barn i behov av särskilt stöd 

och hur utformningen kan påverka vistelsen i förskolan. Björck-Åkesson menar att man ska arbeta med 

åtgärder både utifrån barnets förutsättningar och utifrån samspelet med miljön, samt arbeta med 

kartläggning av både barnet och förskolemiljön, för att kunna nå en utveckling i verksamheten (Björck-

Åkesson 2014, s. 32-33). Kristian Lutz (2006) har gjort en fallstudie angående utvecklingsbedömningar 

av yngre barn. Han redogör i sin avhandling för hur kategoriseringar som pedagogerna gör i hans studie 

leder till att brister ligger i barnet. Med detta poängterar han att se på barn och miljö på ett annat sätt, 

samt hur en inkluderande miljö ska leda barns olikheter till förändringar i och integreras i verksamheten. 

Då kan man se på problemet ur en annan synvinkel, från barnet och till verksamheten istället. Vidare 

påpekar Lutz att mindre barngrupper och högre personaltäthet i förskolor, skulle leda till att kunna se 

varje barns enskilda behov bättre, vilket skulle kunna bidra med mindre fokus på att diagnostisera 

barnen (Lutz 2006, s.40-46). 

  

2.3 Linda Palla (2011): Normer och sociala konstruktioner   

Palla diskuterar Skolverket, där en utgångspunkt om förskolan är att verksamheten ska anpassas och 

tillgodose alla barns behov. I detta fall konstrueras barn som behövande där personalen ska kunna möta 

behoven. Där framträder gemensamma grundläggande behov men främst särskilda behov. Dessa behov 

kopplas till omsorg och omvårdnad (Palla 2011, s.114-115). Palla menar att utbildningsmålen i 

läroplanen och andra styrdokument handlar om att grundlägga de värderingar, kunskaper och förmågor 

som betraktas som nödvändiga för att få det liv som behövs för att bli en aktiv deltagare i det 

gemensamma samhället. Detta betyder samtidigt att förskolan blir en institution där det aktivt finns 

maktrelationer, precis som i andra institutioner (Palla 2011, s.156).   
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Palla tar upp en kritisk aspekt med betydelse för specialpedagogik som ger en överensstämmande bild 

av förskolan som visar att den än idag är dominerad av utvecklingspsykologiska samtal. Det finns en 

risk med att barn blir normaliseringsobjekt med utvecklingspsykologin som grund för utvärderingar av 

utveckling. Det gäller framförallt grupperingar av barn i svårigheter. Det är viktigt att vi betraktar 

utvecklingspsykologiska teoriers klassificeringar som konstruktioner, annars kan de fungera som 

normaliserande och betraktas som sanningar. Till exempel om att det är omöjligt för barn att kunna 

koncentrera sig under en viss tid vid en specifik ålder. Palla menar det finns en fara med 

kategoriseringar, som är framtagna ur vetenskapen och handlar om barns utveckling, som sedan 

förändras till normer för hur en "normal utveckling" bör vara. Hon föreslår att det istället kan bli 

förstådda som konstruktioner och metaforer (Palla 2011, s.28-29).   

   

Palla diskuterar ytterligare om att förskolans uppdrag handlar om att fostra barn och att detta bör forma 

individen till att kunna bidra och passa in i samhället. Det betyder att barnen ska kunna bete sig på ett 

visst sätt och ha specifika kunskaper. Förskolan är en del av samhället och därmed en institution som 

förbereder barnen för samhället (Palla 2011, s.163). Palla menar på så vis att när det gäller avvikelser är 

blicken ofta riktad mot barnet, som i många fall pekar ut barnet som avvikande. Under många tillfällen 

försöker pedagoger tillämpa perspektiv som liknar det relationella perspektivet, ett situationsperspektiv 

där man vill se kontexter i diskussioner om dilemman och svårigheter. Då personal försöker se 

förklaringar till barnens beteenden. Palla kommer fram till att det på samma gång finns risker att strävan 

efter att rätta till avvikelser blir starkare än att reflektera över hur de kan ge möjligheter och vara till 

godo (Palla 2011, s.162).   

 

Resultatet visar att ett utrymme skapas för barn i förskolan om att kunna göra saker och vara. Men 

endast om variationen inte blir alltför stort i förhållande till ålder, förskolans regler och rutiner, menar 

hon. Det kan dock uppstå begränsningar av olikheter om strävan från pedagogerna blir kompensatorisk 

(Palla 2011, s.152).  Palla jämför sina resultat med en annan forskare vid namn Markström som visar 

liknande resultat som henne, där de menar att normalitet konstrueras i relation till situationer och 

sammanhang. Normen sätter gränser och är uteslutande samtidigt som den kan ena. Palla har synliggjort 

hur pedagogerna agerar och styrs av normaliserande föreställningar om vad barnen ska göra, kunna och 

hur de ska vara. På så sätt blir det synligt att det som blivit specialpedagogik i förskolan, visar en 

variation för antingen begränsningar eller möjligheter för utrymme av barn alla olikheter (Palla 2011, 

s.155).   
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2.4 Kristian Lutz (2009): Kategoriseringar av barn i förskoleåldern 

Lutz talar om att kategoriseringen "barn i behov av särskilt stöd" som definieras och bedöms utifrån 

vuxnas perspektiv. En vanlig utgångspunkt från vuxnas perspektiv samt i deras bedömning är att barnen 

ses som ett problem. Barnens beteenden blir då föremål för olika yrkesverksammas uppfattningar om 

avvikelser och normalitet (Lutz 2009, s.16-17). 

   

Inom specialpedagogik talar man oftast om förhållandet mellan allmänpedagogik och specialpedagogik. 

Man skiljer vanligen på olika perspektiv som handlar om olika sätt att se på specialpedagogik och barn i 

behov av särskilt stöd. Dessa är på sätt och vis andra namn och definitioner av samma grundläggande 

perspektiv. Oftast är ett grundat utifrån ett medicinskt och psykologiskt perspektiv, medan det andra 

utgår från miljöanpassningar och olika kontexter, där det som anses vara normalt omformuleras så att 

alla barn kan inkluderas i den allmänpedagogiska verksamheten. Det handlar om att anpassa miljön till 

individen. Lutz hävdar att det finns en medvetenhet nu, där man har kommit ifrån allt för snäva 

utgångspunkter som medverkat till segregering och exkludering. Det har skett en större förändring med 

en kritisk granskning och ett ifrågasättande av förskolemiljön (Lutz 2009, s.27-28). Vidare diskuterar 

Lutz, som visar hur barns beteenden observeras i förhållande till normer och som är kopplat till barns 

utveckling och ålder. Avvikelser beskrivs därför som förseningar i deras utveckling vilket orsakar 

kategoriseringar av barn. Det innebär därför att det finns förväntningar på hur barn bör utvecklas inom 

en viss ålder, menar de (Lutz 2009, s.36-37).   

   

Lutz tar även upp en rapport från Skolverket i sin avhandling som anger att en ökning av barn i behov av 

särskilt stöd har skett under de senaste åren. Det nämns inga förklaringar till varför detta har skett och 

sker, men Lutz pekar sedan på en tidigare rapport från Skolverket där detta ses som en effekt av 

försämrade förutsättningar i förskolors verksamhet. Lutz menar att utifrån ett relationellt perspektiv 

betonas relationen mellan barnet och verksamheten. Men om verksamhetens kvalité försämras riskeras 

fler barn att kategoriseras som avvikande och bli uteslutna.  

 

Med en inkluderande pedagogik, där miljön anpassas, kan resultera i att problemet flyttas från barnet till 

verksamheten. Genom att lära sig från det individinriktade perspektivet och därmed anpassa miljön och 

forma en inkluderande pedagogik, gör att miljön av normaliseras. Lutz pekar på att sådana anpassningar 

kan gynna en inkluderande specialpedagogik och på så vis minska behovet av kategoriseringar i 

praktiken. Anslutet till detta kan man tänka över vad som menas med ordet "särskilt" när pedagoger 

definierar barn som anses vara i behov av stöd (Lutz 2009, s.185-187).   
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Lutz poängterar att det är en stor variation mellan olika kommuner ifråga hur de organiserar sig i 

förhållande till barn som är i behov av särskilt stöd. Där finns olika varianter så som stödteam, för att 

kartlägga och bestämma vilka stödinsatser som förskolan ska få. Både behovet av stöd och personalens 

olika uppgifter har ökat med tanke på nedskärningar inom bemanningen. Lutz hävdar att det beror på 

viktiga faktorer som exempelvis maktrelationer, erfarenheter och solidaritet som begränsar pedagogers 

handlingar (Lutz 2009, s.140). Ekonomi, förändringar och ny forskning kan påverka hur 

resursfördelningen för det enskilda barnet avgörs. Lutz skriver att läroplanen är till viss del otydlig när 

det gäller barn i behov av särskilt stöd, vilket ger utrymme för andra tolkningar och som kan avgöra 

grunden för vilka resurser som blir tillgängliga (Lutz 2009, s.158).  

 

Avslutningsvis analyserar Lutz olika definitioner av barn i behov av särskilt stöd som utgörs i SOU-

utredningar där det framträds att barn med funktionsnedsättningar, såsom utvecklingsstörning, hörsel- 

eller synsvårigheter är endast en liten del av barn som är i behov av särskilt stöd. En avsevärt större 

grupp är barn med andra svårigheter, till exempel koncentrationssvårigheter, språk eller talsvårigheter 

samt motoriska svårigheter. Men även andra psykosociala, känslomässiga svårigheter och barn som 

råkar illa ut räknas som barn i behov av särskilt stöd enligt Socialstyrelsen (Lutz 2009, s.189-190).   

   

2.5 Johanna Lundqvist (2016): Vikten av förskolans kvalité - barn i behov av stöd och inkludering 

i förskolan   

Lundqvist belyser att verksamheten ska erbjuda barn olika möjligheter till en meningsfull tid, lärande 

och lek, men även förbereda barnen till att bli aktiva medverkare i samhället. Hon menar att det är på så 

vis viktigt att förskolans verksamhet håller en hög kvalité som upplevs meningsfull och erbjuder alla 

möjliga förutsättningar för barns utveckling. Det är självfallet inte helt enkelt att skapa optimala 

förutsättningar för barns utveckling och lärande, då flertalet aspekter spelar in och behöver beaktas. 

Sådana aspekter är exempelvis särskilt stöd till barn som är i behov av något mer för att kunna vara 

deltagande i lärandet. Det kan även vara anpassningar av verksamheten eller pedagoger, 

resursfördelning i form av antal personal per barn samt olika krav i styrdokumenten (Lundqvist 2016, 

s.107).  

 

Lundqvist menar att de barn som är i behov av stöd är de barn som möter svårigheter i förskolan. De 

behöver särskilt stöd eller anpassningar för att kunna vara med och lära sig i förskolans verksamhet. 

Hon belyser att vissa barn kan ha diagnostiserade funktionsnedsättningar som exempelvis autism. I 

avhandlingen diskuteras inkludering och en inkluderande utbildning, som handlar om att uppskatta 

olikheter i förskole sammanhang samt erbjuda alla barn, oavsett behov av särskilt stöd eller ej, en 
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gemensam utbildning där gemenskap, lek och lärande tillsammans existerar för att nå sin fulla potential 

(Lundqvist 2016, s.108). Resultatet i hennes avhandling visar att förskolornas kvalité varierar. Det vill 

säga att den inkluderande pedagogiken, interaktionen mellan barn och personal på avdelningarna var 

olika beroende på förskolornas avdelningar.  

 

Lundqvist menar att när alla förskolor inte har en tillräckligt bra kvalité betyder att barnen har olika 

förutsättningar för utveckling. Hon menar att förskolans kvalité är betydande för barns utveckling. Hon 

anser att dessa förskolor med låg kvalité bör utvecklas genom att först identifieras. Därefter kan 

användningen av en inkluderande pedagogik bidra till att barnen får en förståelse för olikheter och vara 

gynnsamt för både barnen och verksamheten. En inkluderande pedagogik anses vara viktig och 

pedagoger bör noga överväga vilken miljö verksamheten ska formas till (Lundqvist 2016, s.118). 

Lundqvist lyfter fram att en inkluderande verksamhet och pedagogik kan, enligt 

Salamancadeklarationen, främja social rättvisa och hålla tillbaka diskriminering samt skapa ett 

välkomnande samhälle. Det kan även ha en positiv påverkan hos barns akademiska och sociala 

utveckling (Lundqvist 2016, s.106).  

 

Avslutningsvis menar Lundqvist att personalen kanske inte kan tillgodose det som krävs för alla barn. 

Hon menar att det kan finnas olika anledningar såsom för lite engagemang för barn i behov av särskilt 

stöd, eller inte tillräcklig kompetens, stödinsatser eller resurser. Utöver detta kan barnen uppleva att de 

inte vill vara en del av en grupp eller en särskild avdelning, vilket de inte borde bli tvingade till 

(Lundqvist 2016, s.96-97). Vidare pekar hennes resultat på barnens perspektiv då de har mycket viktigt 

att berätta om sin utbildning. Det vill säga att barn behöver kamrater, gemenskap, trygghet, stöd, 

utmaningar, kreativitet i tänkande och lek m.m. för att kunna trivas och ha en bra vistelse på förskolan. 

Med detta menar Lundqvist att risken finns att deras trivsel och upplevelser om dessa önskemål och 

tankar inte tillgodoses. Hon belyser att olika stödinsatser, kan bli en brygga till lärande och delaktighet, 

dock är det ingen garanti för hur det kan upplevas för barnen (Lundqvist 2016, s.115-117).     

   

 

 

 

 

 



   

 

22 

 

3 Metod & material   

I detta kapitel kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga med vår undersökning. Vi kommer att 

redogöra för vilken forskningsmetod vi har valt att använda oss av samt presentera vilket material vi har 

använt och varför vi har valt just detta som är relevant för vårt syfte. Sedan kommer vi att redogöra för 

hur genomförandet av undersökningen gick till, samt hur vi förhöll oss till de etiska principerna från 

Vetenskapsrådet.     

     

3.1 Val av metod     

Vår uppsats bygger på en kvalitativ undersökningsmetod. När man väljer en metod visar det hur man 

väljer att bearbeta och analysera den information som framställs vid insamlingen under undersökningen. 

Det finns olika metoder, bland annat kvantitativ och kvalitativ metod. När man använder en kvantitativ 

metod syftar det till att forskaren samlar in ett stort antal data i form av fakta och statistik, där 

observationer och enkäter har en stor roll. Syftet med en kvantitativ metod är att hitta ett mönster som 

antas vara generellt, där resultatet ska kunna gälla för alla människor och inte enbart de människor som 

deltagit i undersökningen (Stukát 2005 s.31, Brinkkjaer, Hoyen 2015 s.13). Skillnaden mellan 

metoderna är framför allt att det är olika sätt att arbeta med att analysera och få fram data, men även 

vilken roll man har i sitt arbete (Arhne & Svensson 2015, s.9).  

 

Det kvalitativa synsättet har vuxit fram ur en humanistisk vetenskap, framförallt filosofiska inriktningar 

som ligger till grund, där man lägger vikten på helheten. Med en kvalitativ metod menas det att 

datainsamlingen fokuserar på data i form av intervjuer och tolkande analyser, som syftar på att få en 

djupare förståelse och kunskap (Stukàt 2005, s.32). Metoden innebär att man vill förstå och tolka 

exempelvis människors upplevelser eller uppfattningar om något fenomen, där man även gärna vill se 

bakomliggande faktorer till varför något är som det är (Patel & Davidson 2011, s.13-14, s.82), vilket gör 

denna metod relevant för vårt undersökningssyfte och de frågeställningar som är grunden för vår studie. 

Ens forskarroll skiljer sig i samband med vilken metod som man har valt att utgå ifrån. Vanligen utförs 

intervjuer och observationer, detta för att komma närmare de människor och miljöer som forskningen 

handlar om. Genom detta får forskaren en direkt kännedom om deltagarna och de föremål som rör 

studien (Arhne & Svensson 2015, s.15).    

 

Vi har även valt att utföra kvalitativa intervjuer där pedagogerna ges utrymme till att ge sina svar med 

egna ord, det vill säga en låg grad av strukturering. Däremot är frågorna i vår intervjuguide i en bestämd 

ordning men med öppna frågor. Syftet med dessa intervjuer är att urskilja och upptäcka egenskaper hos 
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något, till exempel pedagogernas uppfattningar, erfarenheter eller livsvärld (Patel & Davidson 2011, 

s.81-82). Denna metod är relevant för oss som studenter och framtida förskollärare då vi vill undersöka 

hur pedagoger hanterar inkludering och exkludering samt hur de arbetar med specialpedagogik för att 

inkludera barn som är i behov av särskilt stöd. Vi vill även ta del av pedagogernas uppfattningar och 

erfarenheter som de har om ett inkluderande förhållningssätt och hur de betraktar barn som är i behov av 

särskilt stöd. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning med fokus på intervjuer då vi vill försöka 

bidra till kunskapen om pedagogernas tankar och arbetssätt, genom deras sätt att uttrycka sig i 

intervjuerna. Därmed kan vi även få en djupare förståelse och upptäcka bakomliggande faktorer till 

varför de tänker och handlar som de gör.       

     

3.2 Forskningsansats     

I vår studie har vi valt att använda oss av en hermeneutisk forskningsansats. Inom hermeneutiken 

eftersträvar man att tolka det som människor skapar betyder. Man vill på så vis förstå den 

bakomliggande meningen genom att betrakta den kontext och betydelse som det man vill tolka 

tillkommit ifrån. Det handlar inte endast om saker utan allt som är meningsfullt. För att förstå meningen 

behöver man kunna tolka. Hermeneutiken har använts inom det pedagogiska området, som exempelvis 

perspektiv, men särskilt då den belyser vikten av att kunna förstå människors erfarenheter, upplevelser 

och perspektiv på världen. Det hermeneutiska perspektivet innebär även enligt Brinkkjaer, Hoyen 

(2015) att man vill tolka, förstå och förklara något. Hermeneutiker menar att verkligheten är av en 

språklig natur och att man genom språket kan skaffa sig kunskap (Brinkkjaer, Hoyen 2015 s.73-77). 

Enligt Patel & Davidson vill man i hermeneutiken studera, tolka och förstå grundorsaker för mänskliga 

fenomen, exempelvis människans tillvaro (Patel & Davidson 2011, s.28-29).  

   

Vidare skriver Patel & Davidson att den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet utifrån 

sin egen förförståelse. Våra egna tankar, känslor och kunskaper blir en tillgång för att kunna förstå och 

tolka forskningsobjektet. Vi utgår från denna ansats på så vis att den först och främst är passande för en 

kvalitativ undersökning, då vi vill se hur deltagarna i vår undersökning förhåller sig, vilka upplevelser 

eller uppfattningar de har. I detta fall om hur pedagogerna arbetar med specialpedagogik, om barn i 

behov av stöd och hur de inkluderas i verksamheten samt hur pedagogerna hanterar inkludering och 

exkludering. Denna ansats är därför lämplig för oss i vår undersökning. Ett exempel på hur vi kan 

använda oss av en hermeneutisk forskningsansats är när vi utför kvalitativa intervjuer. Där spelar 

medkänsla en betydande roll och syftet är att få en djupare förståelse av personen som individ och hens 

livsvärld (Patel & Davidson 2011, s.84). Med hermeneutik som inspiration kan vi i intervjuerna ge egna 

exempel från till exempel vår livsvärld eller arbetsliv, där vi kan beskriva vilken roll det har haft i vårt 
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liv eller känslor som relaterar till detta. Avsikten är att intervjusamtalet ska berikas så att personens 

uppfattningar kan framträda mer tydligt. Medkänslan är därför en stor tillgång till att nå en djupare 

förståelse (Patel & Davidson 2011, s.85).      

 

3.3 Material     

De material som vi använde oss av och som var grunden för vår undersökning var vår intervjuguide med 

intervjufrågor som vi sammanställde till pedagogerna (se bilaga 2). Vi valde att använda oss av 

ljudinspelning då det kan vara väldigt svårt att hinna anteckna vad som sägs samtidigt som man ska 

skriva ner svaren och våra egna tankar om det personen svarar samt då kunna ställa naturliga 

följdfrågor. På så sätt valde vi ljudinspelning, för att kunna lyssna till fullo på det pedagogerna sa 

samtidigt som vi kunde skriva ner våra tankar om intervjun och det som sades. Fördelen med detta är att 

pedagogernas svar registreras exakt (Patel & Davidson 2011 s.87). Vi hade en kopia av våra frågor som 

vi utgick ifrån och som vi även gav till pedagogerna ifall att de inte hade med sig guiden som vi hade 

bifogat via e-post. En av oss frågade medan den andra var fokuserad på att anteckna det viktigaste. 

Pedagogerna hade i förväg fått information om vad vår studie handlar om och hade fått förbereda sig på 

intervjufrågorna, för att de skulle vara väl förberedda innan intervjudagen och på så sätt kunna föra ett 

så naturligt samtal som möjligt. Vi hade självfallet frågat pedagogerna innan om tillåtelse för att kunna 

spela in under samtalet. Utifrån pedagogernas svar, analyserade och diskuterade vi våra tolkningar med 

utgångspunkt i våra frågeställningar, syfte och det relationella perspektivet, samt den tidigare 

forskningen som var relevant för vår studie.   

 

3.4 Urval och genomförande i kontakt med förskolorna 

För att kunna besvara vårt syfte behövde vi hitta förskolor vars pedagoger är medvetna om hur de 

arbetar med specialpedagogik, vilket förhållningssätt de har och vara relativt kunniga om 

specialpedagogik i förskolan. Tanken var att hitta två olika förskolor i två olika kommuner som aktivt 

arbetar med specialpedagogik, för att sedan kunna jämföra dessa två och påvisa skillnader eller likheter 

då vi har vetskap om att det ser väldigt olika ut i alla förskolor, både i olika kommuner sinsemellan men 

även inom samma kommun. Vi började med att slumpvis söka efter förskolor i olika kommuner som vi 

sedan kontaktade genom att skicka e-post. De som svarade först valde vi att gå vidare med.  

 

I början var det svårt då många inte svarade eller avböjde på grund av personal- och tidsbrist. Ytterligare 

förskolor kontaktades därför igen via e-post eller telefon tills vi fick det antalet svar som var lämpligt för 

vår undersökning. För de som ville medverka gav vi ytterligare information genom ett samtyckes- och 

informationsbrev (se bilaga 1) som bland annat innehöll hur vi förhåller oss till de etiska principerna, 
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hur vi ville genomföra våra intervjuer samt en kort presentation av vårt valda ämne och syfte. Vi 

bifogade likaså vår intervjuguide (se bilaga 2) till deltagarna för förberedelse inför intervjuerna. Vi 

valde att bygga vår uppsats på detta sätt för att snäva in vårt valda ämne då omfattningen annars kan 

eskalera. Med tanke på tidsgränsen och hur genomförbart det bör vara så valde vi att avgränsa 

undersökningen så här. Vi valde att endast utföra intervjuer då det var svårt att hitta förskolor som ville 

medverka med både intervjuer och observationer som insamlingsmetod.    

 

3.5 Genomförande av intervjuer      

I vår undersökning valde vi att intervjua sju pedagoger i två förskolor i Stockholms län. Intervjuerna 

skedde mellan 26/10-1/11-2016. Det var fyra förskollärare, en specialpedagog och två barnskötare med 

varierande erfarenheter från ca 2 år och upp till 30 år inom förskoleverksamheten. Vi valde att intervjua 

dessa pedagoger dels för att de svarade relativt fort och dels för att de frivilligt ville ställa upp i vår 

studie samt att vi ville ha varierande utbildningar och bakgrunder för att få ett så brett perspektiv som 

möjligt. Vår tanke var att vi ville få en tydlig och varierad information som möjligt. Dessa varierande 

resultat berikar studien, och synliggör för oss synsätten från olika pedagogers perspektiv med deras egna 

erfarenheter och olika perspektiv på specialpedagogik och barn i behov av stöd. Innan vi utförde 

intervjuerna framställde vi en intervjuguide och en kortare presentation om vilka studenter vi är, vårt 

syfte med undersökningen samt hur vi ville utföra arbetet med intervjuer (se bilaga 1). Det var viktigt 

för oss att skicka detta i förväg för att pedagogerna skulle få reflektera över hur de exempelvis arbetar 

med specialpedagogik eller hur de hanterar inkludering och exkludering.   

   

Vi gick igenom frågorna och formulerade om vid enstaka tillfällen, innan intervjuerna ägde rum. När 

intervjuerna väl ägde rum började vi med att presentera oss igen, att vi skriver vårt examensarbete och 

att vi skulle intervjua dessa pedagoger för att kunna genomföra vår undersökning. Vi berättade även att 

vi skulle vilja spela in under intervjuerna, vilket vi hade skrivit i informationsbrevet till förskolorna (se 

bilaga 1). Detta gav oss mer tid för att lyssna på samtliga informanter. Alla informanter angav sitt 

medgivande om att använda inspelning under sina intervjuer. Till sist transkriberade vi alla intervjuer. 

Vår intervjuguide var utformad utefter kategorier som huvudrubriker med relaterade underfrågor som är 

baserade på våra frågeställningar (se bilaga 2). Vi har anonymiserat vårt material genom att använda 

beteckningar som Pedagog ett till sju i kapitlet resultat och analys. Detta för att följa de etiska 

forskningsprinciperna som vi nämner nedan under "etiska överväganden". Det är ett annat sätt för oss att 

kunna strukturera resultatet och analysen på ett tydligt och välgenomtänkt sätt. Fortsättningsvis har vi 

använt oss av en hermeneutisk forskningsansats när vi har utfört och analyserat dessa intervjuer.    
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Vi har tagit inspiration från hermeneutiken där man vill se bakomliggande förhållanden, tolka och förstå 

resultatet. Vi ville ta reda på pedagogers arbetssätt med specialpedagogik, hur de arbetar, hur de hanterar 

inkludering och exkludering med barn i behov av särskilt stöd och på så vis kunna förstå det utifrån ett 

relationellt perspektiv. Någonting som vi tänkte på under tiden vi utförde intervjuerna var att ge tid och 

utrymme för pedagogerna att kunna ge sina svar så utförligt som möjligt. Därmed gav det mycket hjälp 

att kunna spela in under intervjuerna. Det gav oss på så vis utrymme till att lyssna, visa intresse till det 

som sades och ge mer tid. Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen (2014) menar att den viktigaste faktorn till 

att få människor att berätta fritt sker genom att man lyssnar och visar för människor att man verkligen är 

intresserad, vilket kan göra att man kan samla mer empiri till sin undersökning (Löfdahl, Hjalmarsson & 

Franzen 2014, s. 147).    

      

3.6 Metodreflektion   

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod. Vi ville få en bredare förståelse av vårt 

valda ämne. Detta genom att få svaren ifrån pedagogernas egna tolkningar och föreställningar kring 

inriktningen "specialpedagogik". Vi har utgått ifrån svaren från pedagogerna och därefter har vi 

analyserat och tolkat vår empiri utifrån det relationella perspektivet och med hjälp av tidigare forskning. 

Vi använde empirin som utgick från vårt syfte och frågeställningar, därför använde vi vår intervjuguide 

och som är baserad på våra frågeställningar och vårt syfte. Den enda nackdelen med intervjuerna som vi 

tänkte på är att det kanske blev lite för korta, mellan 20-25 minuter varav en enstaka intervju blev mer 

än 30 minuter. Vi kanske borde ha formulerat om någon fråga som gav lite längre svar på de frågor som 

var mest relevanta för oss eller om det hade kunnat bli mer diskussioner samt fler följdfrågor som skulle 

kunnat göra intervjuerna längre. Vi valde att använda ljudinspelning i intervjuerna vilket vi tror var en 

stor fördel för oss då vi kunde fokusera på respondenterna istället för att anteckna snabbt och tappa 

fokus på det som sades. En nackdel var dock att det tog mycket och lång tid att transkribera alla 

intervjuer. Många gånger var vi tvungna att spola tillbaka och lyssna igen, även fast vi använde en app 

som transkriberar via mobilerna, där man kan diktera exempelvis intervjuer.   

   

3.7 Etiska överväganden    

När vi tog kontakt med förskolorna presenterade vi vilka vi var och att vi ska skriva vårt examensarbete 

som omfattar en mindre undersökning. Vi informerade kort om de etiska principerna och hur vi kommer 

att förhålla oss till dessa. Vi valde att utgå från konfidentialitetskravet som innebär att vi berättade för de 

medverkande pedagogerna att de skulle vara anonyma i vår undersökning. Detta rör tystnadsplikt och 

anonymisering och innebär att barnens, familjens, personalens eller förskolans identitet inte får avslöjas. 

Det insamlade materialet avidentifieras, inga register med personuppgifter kommer att kunna avslöjas. 
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Materialet förvaras i inspelningsfunktionen som vi har använt när vi har utfört intervjuerna, som sedan 

kommer att raderas efter att undersökningen är klar och godkänd. Vi framförde till deltagarna att det 

insamlade materialet endast kommer att användas i vår undersökning. En annan forskningsetisk princip 

som vi utgick ifrån är samtyckeskravet och innebär att vi som samlar in empiri bör få pedagogernas 

godkännande för att kunna gå vidare med studien, samt informera de som medverkar att de kan avbryta 

sin medverkan när de vill eller om hen inte vill svara på en viss fråga, på så vis vet de om att deras 

medverkan är frivillig. Den sista principen, nyttjandekravet, innebär att den insamlade empirin endast 

får användas i vår studie och att uppsatsen kommer att användas av högskolan samt publiceras i diva 

portalens databas (Vetenskapsrådet, 2002).      

  

3.8 Arbetsfördelningen   

Vi valde att författa vår uppsats i par och kommer följaktligen att redogöra i detta avsnitt för hur vi har 

fördelat arbetet mellan oss. Vi valde att både fördela arbetet sinsemellan samt att stämma möten där vi 

kunde utföra arbetet tillsammans, diskutera, reflektera om våra tankar och idéer. Fördelarna med att 

skriva tillsammans är därför många, då man kan diskutera och reflektera om det valda ämnet och frågor 

därtill, vilket har varit väldigt givande, framförallt när vi vid enstaka tillfällen då vi har fastnat i 

skrivandet. Vi valde även att strukturera vår studie med olika fördelningar emellan för att det skulle bli 

en så effektiv arbetsprocess som möjligt då det fanns en tidsgräns och många olika delar som har format 

vår studie. I många fall var det ändå nödvändigt att stämma möten för att kunna arbeta tillsammans och 

diskutera mer, men vi märkte snabbt att det också blev produktivt när vi valde att dela upp arbetet 

ibland.    

   

Vi valde exempelvis att dela upp intervjuerna under undersökningens gång, förutom den första 

intervjun. Det var mer passande för oss då vi båda bor på olika håll av Stockholm samt att vi då kunde ta 

vara på tiden till att ytterligare läsa och skriva mer om intervjuerna inte ägde rum under samma dag. Vi 

fördelade läsningen av böcker, avhandlingar och rapporter mellan oss för att vi inte skulle behöva läsa 

alla böcker, artiklar och avhandlingar då vi ville göra processen mer effektiv, vilket vi även upplevde att 

den blev. Ibland arbetade vi hemifrån och då kunde vi skriva till varandra för att diskutera och så vidare. 

Vi delade upp arbetet av uppsatsens olika delar som vi sedan skickade till varandra för läsning och 

eventuella åsikter eller ändringar. Vi upplevde båda två att vi har bidragit med lika mycket i vårt arbete 

samt att det var givande och roligt att skriva i par. I slutändan var det en lång men väldigt lärorik och 

intressant arbetsprocess. 
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4 Resultat & analys   

I det här kapitlet kommer vi att göra en presentation av de respondenter som medverkat i intervjuerna, 

därefter kommer vi att presentera pedagogernas resonemang i intervjuerna och analysera deras svar 

utifrån våra reflektioner och tolkningar med utgångspunkt i det relationella perspektivet, tidigare 

forskning, våra frågeställningar och syfte. Vi kommer att dela upp kapitlet med våra frågeställningar, för 

att det ska bli mer tydligt att läsa och följa med i varje punkt. Vi har även valt att anonymisera våra 

medverkare utifrån de etiska överväganden och benämner pedagogerna efter siffrorna ett till sju och 

förskolorna 1 och 2.   

  

4.1 Presentation av respondenterna  

Av de sju pedagoger som vi kontaktade svarade ja till att medverka i vår undersökning och till 

intervjuerna. Både förskola 1 och förskola 2 är Reggio Emilia inspirerad.  

 

Förskola 1 

Pedagog ett - förskollärare, intervjuades den 26/10-16 och har 3 års erfarenhet inom 

förskoleverksamheten.  

Pedagog två - barnskötare, intervjuades den 28/10-16 och har 2,5 års erfarenhet inom 

förskoleverksamheten.  

Pedagog tre - förskollärare, intervjuades den 31/10-16 och har 3-5 års erfarenhet inom 

förskoleverksamheten.  

Pedagog fyra - specialpedagog, intervjuades den 28/10 och har arbetat i 22 år inom 

förskoleverksamheten.  

 

Förskola 2 

Pedagog fem - förskollärare, intervjuades den 1/11-16 och har 20-30 års erfarenhet inom 

förskoleverksamheten.  

Pedagog sex - förskollärare, intervjuades den 31/10-16 och har 19 års erfarenhet inom 

förskoleverksamheten.  

Pedagog sju - barnskötare, intervjuades den 31/10-16 och har arbetat i 27 år som barnskötare, men har 

även andra erfarenheter inom förskoleverksamheten.  
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4.2 Hur går pedagoger tillväga när de arbetar med specialpedagogik i barngruppen?      

Vi frågade pedagogerna om vad deras uppfattning är om specialpedagogik i förskolan samt hur de 

arbetar med specialpedagogik i förskolan, vilket berörde vår frågeställning om hur pedagoger går 

tillväga när de arbetar med specialpedagogik i barngruppen.  

 

Alltså vi försöker se det individuella barnet och vi försöker se på det som att barn blir, de är inte 

utan ett barn blir. Att vi vill fokusera på att barn blir i ett sammanhang, att vi inte vill lägga 

någon värdering i eller över på barnet utan vi vill lägga de till oss. De är väl vårt förhållningssätt, 

vi försöker hela tiden se till oss själva, att varför blir det såhär i den här situationen med det här 

barnet. Och de är väl så jag tänker att vi jobbar då specialpedagogiskt, att vi tänker över hur vi 

kan göra för att det här inte ska inträffa och inte lägga över något på barnet. För de tror jag är 

oerhört viktigt (Pedagog ett, 26/10-16).  

 

Resonemanget som Pedagog ett tydliggjorde tolkar vi som att det är om hur pedagogerna på Förskola 1 

går tillväga när de arbetar med specialpedagogik samt deras uppfattningar om vad specialpedagogik är. 

Pedagogerna poängterar att när den vanliga pedagogiken inte räcker till eller fungerar i verksamheten så 

tar man in specialpedagogiken som verktyg eller hjälpmedel i verksamheten (Pedagog ett, två, tre, fyra). 

Pedagog ett och fyra menar även att man får göra särskilda anpassningar eller special-anpassa någonting 

i verksamheten (Pedagog ett, fyra). Deras tillvägagångssätt är att de försöker se det individuella barnet 

och se att barnet inte är utan blir i olika sammanhang. De försöker ifrågasätta och reflektera över hur de 

kan hjälpa och stödja för att en situation inte ska inträffa eller varför det blir på ett visst sätt i en 

situation för det barnet. Utifrån en relationell syn, där barnet ses som situationsberoende och att barnets 

behov är varierande beroende på olika sammanhang, omgivningen och miljö, tolkar vi det som att det 

finns en medvetenhet om detta synsätt hos pedagogerna i hur de reflekterar, arbetar och uttrycker sig.  

 

Miljön är något som Pedagog sju håller starkt vid och menar att hen arbetar specialpedagogiskt med 

bland annat bilder och andra hjälpmedel för att göra det lättare för barnen att förstå sin omgivning. 

Något annat som är viktigt är att man planerar lekar och aktiviteter som passar alla samt att man formar 

miljön, sitt arbetssätt så att det gagnar alla, vilket gör att ingen känner sig utanför eller avvikande. Detta 

är något som Pedagog sju betonar starkt i sitt arbete som barnskötare (Pedagog sju). Pedagog fyra lyfter 

fram att som specialpedagog handlar det om att implementera hens arbetssätt hos pedagogerna, då 

pedagoger oftast tänker att de inte når barnet och att det behövs något annat. Pedagog fyra menar vidare 

att pedagoger oftast ser barnet som felet och hur dem ska lösa det. Som specialpedagog, menar pedagog 

fyra, att man arbetar mycket med observationer, kartläggningar och så vidare. Tillsammans med 
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pedagogerna tittar de på olika situationer där specialpedagogen hjälper pedagogerna att observera. De 

börjar med att utföra observationer, sedan gör de en kartläggning utifrån en färdig mall som finns i 

kommunen samt gör en analys av det. Sedan utförs en handlingsplan utefter detta som innehåller 

kortsiktiga mål för barnet, som sedan utvärderas av pedagogerna (Pedagog fyra). 

 

Slutsats  

Resultatet till vår första frågeställning visade att samtliga pedagoger uppfattade specialpedagogik i 

förskolan på ett likartat sätt. Pedagogerna menar att specialpedagogiken är ett verktyg, eller ett 

hjälpmedel och används när den "vanliga" pedagogiken inte räcker till, för att nå alla barn för deras 

lärande och utveckling i olika sammanhang. De menar att det kan handla om att forma sitt arbetssätt, 

tankar och idéer för att bättra förskolans verksamhet så att den ska gynna alla barn, oavsett behov 

(Pedagog ett, två, tre, fyra). Detta tar även Utbildningsenhetens rapport (2015, s.6) upp som menar att 

när den "vanliga" pedagogiken inte räcker till för att kunna ge stöd till barnet och då tillämpas 

specialpedagogiken i praktiken. Det behöver inte vara specifika metoder utan det kan mycket väl vara 

hur pedagogers bemötande är mot barnen, att de granskar sin lärandemiljö och ifrågasätter den samt 

vilket förhållningssätt de har i verksamheten, vilket stämmer överens med pedagogernas svar.   

 

Tolkningen av svaren ifrån intervjuerna kring miljöns betydelse och påverkan om barn i behov av 

särskilt stöd, är att det kan påverka barnens samspel och tillit till att kunna få vara med andra barn och 

känna sig som en tillgång i gruppen. Vi tolkar detta genom att se ett samband mellan pedagogernas 

förhållningssätt och resultatet som Lillvist (2014) lyfter i Sandberg (2014, s.195-198), där hon betonar 

betydelsen av den sociala kompetensen och barn i behov av särskilt stöd. Hon lyfter även att barnens 

sociala samspel med andra i gruppen påverkar barns enskilda utveckling. Därför är omgivningen och 

miljön en grund för barns utveckling.  

 

Utifrån det relationella perspektivet kan vi se specialpedagogik som att barn bör förstås i relation till 

miljön, omgivningen och sammanhanget. Det betyder att barnets omgivning, miljö och sammanhang 

påverkar. Vi tolkar detta som att förskolans personal inte ser barnets behov, diagnoser eller individen 

som problemet. Exempelvis som Pedagog ett sa om att personalen på förskolan ser att barnen blir, i 

olika sammanhang, och inte är (Pedagog ett). Detta kan vi se en likhet med von Wright (2002, s.11-12) 

om att barns behov är knutna till olika kontexter. Den relationella pedagogiken innebär att lärande sker i 

samspel med andra aspekter och är en central utgångspunkt i specialpedagogikens verksamhet, där en 

generell uppgift är att engagera sig i, samt sträva efter en förskola för alla. Vi tolkar specialpedagogik 

som ett förhållningssätt som kan samspela med allmänpedagogiken när det inte riktigt räcker till, vilket 
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pedagogerna i intervjun syftar på som den "vanliga" pedagogiken. Utifrån vår frågeställning om hur 

pedagoger går tillväga när de arbetar med specialpedagogik i barngruppen kan vi se en kollegial syn på 

hur det kan gå till. Vi tolkar detta som att det handlar om, som tidigare nämnts, att anpassa miljön och 

hela verksamheten för att vara inkluderande och lärorik för alla barn oavsett behov.  

 

Miljön är något vi har uppmärksammat som oerhört viktigt för pedagogerna i deras arbete i förskolans 

verksamhet. I likhet med forskningen, framhäver Björck-Åkesson (2014, s.32-33) detta och menar att 

pedagoger ska arbeta utifrån barnets förutsättningar, samspelet med miljön, kartlägga barnet och 

förskolans miljö, för att kunna utveckla verksamheten. Utifrån pedagogernas svar om hur de arbetar med 

specialpedagogik tolkar vi det som att det handlar om vad pedagogerna kan göra för att till exempel en 

situation ska fungera för barnet eller för att en viss situation inte ska uppstå. Det handlar även om att 

forma och anpassa miljön så att ingen känner ett utanförskap, att inte lägga någon värdering på barnet, 

utan att det ligger hos pedagogerna att lösa och hantera problematiken som kan uppstå i verksamheten, 

för att göra den bättre, roligare och lärorik för alla.  

 

4.3 Vilken syn har pedagoger på barn som är i behov av särskilt stöd och hur kan den förstås 

utifrån ett relationellt perspektiv?     

Vi frågade pedagogerna i intervjuerna om vad begreppet innebär för dem samt förtydligade, i vissa fall, 

att vi var intresserade av deras uppfattningar kring vilka barn som tillhör gruppen "behov av särskilt 

stöd". Detta för att få fram uppfattningar som rörde vår frågeställning om vilken syn pedagoger har på 

barn som är i behov av särskilt stöd, men även hur det kan förstås utifrån vårt valda perspektiv som vi 

har utgått ifrån.       

 

Flera av pedagogerna anser att det är viktig att se barnet i sammanhanget och inte lägga fokus på dess 

svårighet, utan se det som någonting som sker i samspel med andra. Detta är grundläggande för att inte 

se barnet med svårigheter, utan i svårigheter. Pedagog tre vidareutvecklar sitt svar genom att tillägga att 

alla barn behöver stöd någon gång i sitt liv för att kunna gå vidare och utvecklas (Pedagog tre). Pedagog 

fyra svarar att ett barn inte behöver ha en diagnos för att vara i behov av särskilt stöd, utan att det kan 

handla barn som kräver mer än andra som kanske behöver mer uppmärksamhet eller har 

koncentrationssvårigheter. Hen menar att alla barn har behov, att barn i behov av särskilt stöd har de 

basala behov som alla andra barn och vuxna har, fast de behöver något lite extra (Pedagog fyra). 

Gemensamt anser samtliga pedagoger att det inte behöver vara en uttalad diagnos, det kan vara så 

mycket mer än bara synliga funktionsnedsättningar, exempelvis om barn har svårigheter med sina 

kamratrelationer, om de har det trassligt hemma eller en diagnos. 



   

 

32 

 

För att kunna tolka pedagogernas synsätt på barnen i behov av särskilt stöd och hur de ser på barnen, 

utifrån i ett relationellt perspektiv, tar vi stöd i Nordin Hultman (2008, s. 43-44) som diskuterar att allt 

fler barn bedöms ha svårt att koncentrera sig i förskolan. Hon menar att man bör vända blicken från att 

svårigheterna ligger hos barnet och fokusera på miljön i förskolan. Det kan ge negativa effekter på 

barnet när man utgår från att barnet är problemet, det kan göra att barn känner sig utanför normen och 

avvikande. I hennes text är det vanligt förekommande att man ser barnet som problembärare, vilket vi 

som studenter också har upplevt tidigare. Vi tar även stöd i Skolverket (2013, s.32) som menar att det är 

viktigt att förstå begreppet "barn i behov av särskilt stöd" som situationsberoende, att behovet av stöd 

varierar beroende på vilken miljö barnet är i eller vilka aktiviteter som sker i förskolan. Stödet kan ske 

under en viss tid på förskolan eller under en aktivitet. Skolverket poängterar att behov av särskilt stöd 

inte behöver innefatta en synlig funktionsnedsättning eller diagnos, utan det kan vara barn som har 

sociokulturella svårigheter eller koncentrationssvårigheter.  

 

Utifrån ett relationellt perspektiv kan vi förstå pedagogernas syn att de ser att barnet är i behov av 

särskilt stöd eller i svårigheter. Vi tolkar deras svar som att de inte ser barnet som en bärare av 

problemet utan barnets behov ses som knutet till olika sammanhang. Där barnet påverkas av miljön, 

omgivningen och olika sammanhang och därmed barnets behov. Behovet av stöd kan vara under en kort 

period eller längre, det kan även vara synliga funktionsnedsättningar eller sociala och 

koncentrationssvårigheter.   

  

Däremot påpekar Pedagog ett att det är väldigt normstyrande på hur man ser på barn i behov av stöd, att 

allt utgår ifrån normen. Men Pedagog ett och arbetslaget försöker alltid styra bort den tanken, och 

berätta för föräldrar att det inte är normen som bestämmer vad som ska vara normalt och avvikande. 

Hen påpekar även att de jobbar extra mycket med detta, eftersom att de har ett barn som har resurs och 

en del funktionshinder, därför måste de alltid visa på att detta är helt normalt och att pedagogerna är här 

för alla barn samt att alla ska känna sig delaktiga, trygga och har en plats på förskolan, oavsett 

svårigheter (Pedagog ett). Pedagog ett tydliggjorde detta genom att hen tog ett exempel om ett möte 

med en förälder, som handlade om att barnet inte pratade som en treåring borde göra, enligt föräldern. 

Pedagog ett lyfter då fram att det fortfarande finns normer som styr synsättet på hur vi ser på barnet. 

Men hen uttryckte att de arbetar med detta genom att förklara att det kan vara olika och helt beroende på 

situationen, där barnet ibland inte kan uttrycka sig eller prata samt att hen inte hade upplevt det så som 

föräldern hade (Pedagog ett).  
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I samband med hur Pedagog ett har redogjort för sitt resonemang om att normer styr hur pedagoger 

arbetar och förhåller sig till barn i behov av särskilt stöd och deras utveckling kan vi se att det 

fortfarande är normstyrande utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv där man ser barnet som 

avvikande när barnet inte når upp till en viss nivå som andra barn gör vid samma ålder. Vi kan förstå 

detta som en motsvarighet till Pallas (2011, s.155) resultat som menar att personalen styrs av 

normaliserande föreställningar om vad barnen ska kunna klara av och hur de ska bete sig vid en viss 

ålder. Pallas (2011, s.28) resultat visar också att dagens förskola präglas av utvecklingspsykologin. Det 

finns en risk med att barn blir normaliseringsobjekt om utvecklingspsykologin är grunden för 

utvärderingar av barns utveckling, vilket främst gäller barn i svårigheter. I relation till pedagogernas 

svar har vi inte uppfattat vårt resultat såsom Palla. Vi relaterar även pedagogernas upplevda erfarenheter 

och om hur samhället är styrt med stöd i Ahlberg (2015, s.37-38), där hon lyfter fram att när något inte 

passar in i normen blir det avvikande. Hon menar att det finns normer om vad som anses vara normalt 

eller avvikande i förhållande till barns utveckling och barn i behov av stöd, som styr vårt samhälle och 

förskolans praktik, som även påverkar pedagogers förhållningssätt och detta kan vi se en medvetenhet 

hos samtliga pedagoger i Förskola 1.  

 

Slutsats  

Alla pedagoger uttryckte att barn i behov av särskilt stöd inte behöver ha någon synlig 

funktionsnedsättning eller en specifik diagnos och att miljön samt vilket synsätt de hade på barn i behov 

av särskilt stöd. De lyfte upp att vissa barn behövde ibland mer stöd än andra, men detta kunde vara i 

vissa perioder eller i vissa situationer som till exempel samlingen eller under omklädnings tillfälle. De 

uttryckte också att de såg på svårigheter utifrån omgivningen och att barnen inte var bärare av 

problemen. Dock hade de lite olika erfarenheter av hur man såg på barn med behov av särskilt stöd, 

detta tolkar vi som att det är beroende på hur länge de har arbetat inom förskoleverksamheten och vilken 

beroende på vilken barngrupp de har som de utgår ifrån när de arbetar och formar miljön, samt att deras 

roll i förskolan var en viktig anledning.  

 

Vi tolkar deras svar utifrån ett relationellt perspektiv om synen på barn i behov av särskilt stöd. Nordin 

Hultman (2008, s.43-44) talar om att pedagoger bör lägga fokus på miljön och att barnet inte är 

problemet. Detta kan annars ge negativa effekter på barnet när man utgår ifrån att problemet ligger hos 

barnet, vilket kan resultera i att barnet känner sig avvikande. I hennes undersökning synliggör hon att 

det är allt mer vanligt att pedagoger ser barnet som problembärare. Skolverket (2013, s.32) betonar att 

det är viktigt att förstå begreppet "barn i behov av särskilt stöd" som situationsberoende, att behovet av 
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stöd varierar beroende på vilken miljö barnet är i eller vilka aktiviteter som sker i förskolan. Detta är 

något som verkar vara betydande för alla pedagoger. 

 

Vi tolkar pedagogernas svar som att behov av särskilt stöd inte behöver innefatta en synlig 

funktionsnedsättning eller diagnos då det kan vara mycket mer. Vi kan förstå pedagogernas syn på barn 

i behov av särskilt stöd utifrån det relationella perspektivet, där man inte ser barnet som problemet, utan 

att man istället ser att barnet påverkas av miljön, omgivningen, sammanhanget och därmed barnets 

behov. I likhet mellan teori och forskningen kan vi ytterligare förstå detta med stöd i Lutz (2009, s.189-

190) som i sitt resultat kommer fram till att barn med mer synliga funktionsnedsättningar eller diagnoser 

endast är en liten del av de barn som tillhör begreppet barn i behov av särskilt stöd. Det finns en större 

grupp av barn där svårigheterna likaså kan vara koncentrationssvårigheter, sociala svårigheter eller barn 

som har det trassligt hemma.  

 

Aspelin (2013, s.36.) påpekar att det är en stor utmaning för all personal i förskolan, då det är hela 

förskolans ansvar och uppgift att kunna tillgodose stödet till barnen, och inte endast specialpedagoger. 

Utifrån pedagogernas svar och vår studie kan vi se att det finns ett stort ansvar och en utmaning till att 

kunna vara medveten om hur man förhåller sig till barnens alla olikheter, behov och att anpassa miljön 

för alla barn. Detta behöver tillgodoses av arbetslaget, vilket inte endast är specialpedagogers ansvar 

utan det ligger även hos förskollärare och barnskötare. Detta är något som vi kan se i samband med vår 

studie och kan belysa ytterligare. 

  

4.4 På vilket sätt hanterar pedagoger inkludering och exkludering i förskolan?   

Vi frågade vad begreppen inkludering och exkludering betyder för pedagogerna och hur de hanterar 

inkludering och exkludering i förskolans verksamhet. Detta för att få en uppfattning om hur man kan 

hantera och främja en god lärandemiljö samt motverka negativ exkludering för barnen.   

 

Pedagog ett uttrycker att det kan vara väldigt svårt då inkludering och exkludering sker hela tiden 

mellan barnen. Vidare berättar pedagogen att de jobbar väldigt mycket med att observera barngruppen 

och verksamheten, samt att inte dra för snabba slutsatser när de framförallt uppmärksammar 

exkludering. För ibland kan ett barn vilja sitta eller leka själv, precis som vuxna också väljer vilka de 

vill vara med eller när de vill vara själva. Pedagog ett uttryckte dessutom att de först måste se vad det är 

för situation och varför barnet sitter själv. Exempelvis om det finns svårigheter med att komma in i en 

lek eller om det finns en annan anledning till varför barnet sitter själv. Då ska man finnas till och stödja 

barnet. Fortsättningsvis menar hen att det är allt mer vanligt att pedagoger är väldigt rädda för att barn 
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sitter själva. Vidare poängterar Pedagog ett att det oftast är ganska tabubelagt att tala om exkludering, 

att det anses vara farligt att vara ensam och till exempel leka själv. Därför menar Pedagog ett att det är 

väldigt normstyrande i hur man betraktar eller agerar i samband med exkludering och inkludering.  

 

Utifrån vår studie är det intressant att se hur pedagogen resonerar då vi har erfarenheter om att det finns 

en syn på hur det ska gå till i förskolan och hur man bör agera. Det finns även en barnsyn och teorier om 

att samspel med andra är avgörande för utvecklingen, vilket kan bli motsägelsefullt när vi ser 

pedagogens perspektiv på hur hen ser på inkludering och exkludering i förskolan. Utifrån Pallas (2011, 

s.28-29) avhandling kan vi se att det finns en fara med kategorier som är framtagna ur vetenskapen och 

som handlar om barns utveckling. Dessa kategorier förändras sedan till normer för hur en normal 

utveckling bör vara. I likhet med Palla (2011, s.28-29) bör vi se teoriers klassificeringar som 

konstruktioner, annars kan de bli normaliserande och ses som sanningar. Vi tolkar pedagogens svar 

utifrån den forskning och teori som vi har utgångspunkt i om att Pedagog ett är medveten om hur 

normstyrande människor och samhället kan vara samt att det är väldigt påverkande om hur förskolans 

personal agerar och tänker. Därmed tolkar vi det som att Pedagog ett försöker arbeta normkritiskt.   

 

Pedagog sju menar, till skillnad från Pedagog ett, att man ibland behöver få gå iväg en stund för att få 

lugn och ro om barnet behöver det, men tillägger att det ändå är exkludering, vilket är en svår position 

att hantera men poängterar att man ska göra det på ett bra sätt så att barnet inte känner sig utanför. 

Pedagog sju lyfter på så vis att man ibland inte har något val, då barnet eller andra barn i barngruppen 

kan behöva det och att det är viktigt att kunna tillgodose deras behov. Detta instämmer Pedagog sex 

med på ett sätt och menar att det är viktigt att det inte ska märkas för barnen, att man gör det på ett bra 

och positivt sätt, att inte göra det till något negativt för barnen. Hen menar exempelvis när de ska dela 

upp i grupper eller om något barn har svårt med en viss aktivitet och behöver gå iväg med en pedagog 

för att träna (Pedagog sex). Pedagog fem menar att inkludering kanske inte passar alla barn, precis som 

att exkludering inte passar alla barn. Med detta menar hen att olika metoder och tillvägagångssätt passar 

olika barn. Andra sätt att hantera inkludering och exkludering är att ha en struktur, ordning, mindre 

grupper och en anpassad miljö för hela barngruppen, menar Pedagog fem. Vidare menar hen att det är 

viktigt att diskutera med sina kollegor och vara uppmärksamma samt ha tydliga regler i verksamheten 

(Pedagog fem).  

 

Pedagog två och tre uttryckte nästan likartat och menar att inkludering innebär att alla ska bli 

accepterade oavsett vad de har för särskilda behov. De menar att det ska ges möjligheter att få vara med 

i barngruppen. Pedagogerna ska anpassa verksamheten efter barngruppen som man har och att alltid ha 
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den tanken. Pedagog två menar dessutom att inga barn behöver blir exkluderande när man har hjälp av 

miljön eller förhållningssättet (Pedagog två, tre). En annan aspekt på inkludering är att man vanligen 

pratar om inkludering men det pedagoger håller på med är egentligen integrering, menar Pedagog fyra. 

Hen tar upp ett exempel om att pedagoger oftast har en pedagog med ett barn som en mindre, egen 

grupp i den stora barngruppen och menar att det inte är inkludering.   

 

Jag tänker inkludering det handlar om.. oftast så pratar man om i inkludering men det man 

egentligen håller på med är integrering, just det här med att man har en personal och barnet som 

är som en grupp i gruppen och det är ju inte inkludering (Pedagog fyra, 28/10-16). 

 

Slutsats    

Alla pedagoger var eniga om vad begreppen inkludering och exkludering är, där inkludering exempelvis 

handlar om att delta, att få vara delaktig och med i barngruppen samt alla aktiviteter. Medan exkludering 

handlar om att vara utanför, att man inte får vara med och att det har en mer negativ klang. Dock menar 

Pedagog fyra att det oftast handlar om integrering när man talar om inkludering. Det var den enda 

pedagogen som nämnde något om detta, vilket vi tycker är intressant då vi har läst och diskuterat om 

dessa begrepp tidigare. Vi tolkar detta som att pedagogen är medveten om skillnaden och strävar efter 

ett inkluderande förhållningssätt med barnen där verksamheten anpassas till barnen och inte tvärtom. 

Samtliga pedagoger på tog upp att de hanterar inkludering och exkludering på så vis att de observerar 

och uppmärksammar beteenden och mönster hos barnen men även att de låter barnen välja själva 

(Pedagog ett, två, tre, fyra). Vi tolkar pedagogernas svar som att deras förhållningssätt stämmer till viss 

del stämmer överens med det relationella perspektivet, men vi reflekterar ändå över detta då ingen av 

dem har tagit upp någonting om ett inkluderande förhållningssätt eller en inkluderande pedagogik.  

 

Enligt Aspelin (2013, s.29) krävs det ett inkluderande förhållningssätt för att kunna utgå från det 

relationella perspektivet i förskolan. Med tanke på FN:s standardregler, som Aspelin tar upp, handlar det 

om att förskolan ska vara tillgänglig för alla, vilket det inkluderande förhållningssättet har utgångspunkt 

i. Ahlberg (2015, s.27) hävdar också att den inkluderande förskolan ska präglas av att barnen ska 

befinna sig i en accepterande lärandemiljö där man möter alla barn. Man välkomnar mångfald där allas 

olikheter inte betraktas som hinder, vilket ingen av pedagogerna har sagt. Inkludering handlar dessutom 

om likvärdighet, delaktighet och demokrati. Detta nämnde inte pedagogerna någonting om förutom att 

inkludering handlar om delaktighet, att få vara med och bli accepterad i gruppen samt känna sig 

välkomna (Pedagog ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju). Däremot kan vi tolka svaren utifrån forskningen där 

Lundqvist (2016, s.108) diskuterar att om det handlar om att uppskatta barns olikheter samt erbjuda en 
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likvärdig utbildning med lek, lärande och gemenskap för alla barn. I förskolan betyder inkludering att 

verksamhetens miljö, utifrån barns olikheter, ska anpassas efter barngruppen. Detta har vi till stor del 

sett stämma med i intervjusvaren. Utifrån den tidigare forskningen menar Lutz (2009, s.185-187) att 

problemet kan flyttas ifrån barnet till verksamheten med en inkluderande pedagogik, där 

miljöanpassningar är betydande. Detta genom att lära sig av ett relationellt perspektiv med att anpassa 

miljön, kan man på så vis skapa en inkluderande pedagogik. Lutz (2009, s.185-187) menar att med hjälp 

av anpassningar i verksamheten kan det minska behovet av kategorier i praktiken, vilket också bidrar till 

en inkluderande specialpedagogik. Lundqvist (2016, s.118) skriver i sin avhandling att användningen av 

en inkluderande pedagogik kan göra att barnen får förståelse för olikheter, vilket är positivt för 

verksamheten och barnen.  

 

Utifrån pedagogernas sätt att hantera inkludering och exkludering verkar de sträva efter och ha viljan 

om att alla barn, oavsett behov, ska få vara delaktiga och känna sig välkomna i förskolans verksamhet. 

Med denna frågeställning har vi fått mer konkretiserade svar på hur man faktiskt kan hantera dessa 

företeelser i förskolans verksamhet. Vi tolkar deras svar som att man bör vara medvetna om både 

normer, påverkan och vara uppmärksamma på beteenden, mönster samt kontinuerligt föra diskussioner 

med sina kollegor.   

 

4.5 Finns det några skillnader eller likheter mellan förskolorna? Och vad kan detta i sådana fall 

bero på?   

En likhet som vi har observerat utifrån pedagogernas svar är mellan Förskola 1 och Förskola 2 där 

förskollärarnas inställning till vikten av miljön är att den har en stor betydelse i samband med barn i 

behov av särskilt stöd. Utifrån resultatet från de pedagoger som deltagit i intervjuerna såg vi likheter 

med att båda förskolorna betonade vikten med miljöns betydelse. Pedagog fyra nämnde detta uttryck att 

”miljön är den tredje pedagogen” och utifrån det hade miljön en stor betydelse och avgörande faktor för 

barn i behov av särskilt stöd. Hen menade att det är viktigt att miljön är lockande för alla barn för att 

leka tillsammans oavsett svårighetsgraden och de flesta pedagogerna i studien nämnde att de alltid hade 

det i tanken när de utformade miljön och hur de skulle kunna forma den på det bästa sättet för att det 

skulle kännas roligt och inkluderande för alla barn i gruppen (Pedagog fyra).  

 

Genom att ha detta som en utgångspunkt, blir omgivningen och miljön betydelsefulla och viktiga 

faktorer för att kunna märka i vilken grad barnet kan delta och samspela med andra. Detta relaterar vi till 

Björck-Åkesson (2014, s.32-33) som lyfter fram hur miljön är formbar i förskolan för barn i behov av 

särskilt stöd och att alltid ha den pedagogiska miljön som åtgärd och i tanke när pedagogerna gör en 
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kartläggning i samband när man jobbar med barn i behov av särskilt stöd. Utifrån den meningen så kan 

vi förstå varför samtliga pedagoger ifrån båda förskolorna betonade vikten med miljön och att den var 

extra viktig att ha i åtanke när man jobbar med barn i behov av särskilt stöd, samt hur miljön kan 

påverka barnen till att delta eller inte delta i verksamheten. Med detta menar båda förskolorna genom att 

reflektera över hur deras miljöer var utformade samt hur den kan bli ännu bättre. Detta hade de i åtanke 

med deras dagliga arbete i verksamheten. Skillnaderna mellan förskolorna är synen på deras närmiljö 

och rum storlekarna. Pedagogerna i Förskola 1 tyckte att rummen är små och fördelade till olika 

stationer där man kan leka olika rollekar. De tyckte att det är mindre bra ibland om flera barn vill vara 

där och leka då det inte finns så mycket utrymme. Pedagogerna i Förskolan 2 tyckte däremot att de har 

stora och bra utrymmen så att alla kan få delta samt se varandra medan de leker. De menar att detta ger 

möjligheter till att bli delaktiga i andras lekar och som kan upplevas som en tillgång i gruppen. Medan 

pedagogerna på Förskolan 1 var lite mer skeptiska till de små rummen som ibland upplevdes som 

begränsade för vissa lekar och menade att barn i behov av särskilt stöd behövde en lite mer utmanande 

lekmiljö.  

 

Några skillnader som vi kom fram till under tiden vi genomförde våra intervjuer var bland annat mellan 

pedagogerna och de två olika förskolorna. Pedagogernas erfarenheter i deras yrkesroller skiljde sig ifrån 

varandra samt vilka utbildningar de har, hade en stor påverkan på hur de svarade och resonerade sina 

svar kring specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd i förskolan, samt hur länge de hade arbetat 

inom förskoleverksamheten hade en stor påverkan på deras syn på barn. Till exempel skiljde sig 

förskollärarens och barnskötarens svar från varandra. Detta uppmärksammade vi genom att Pedagog 

två, som är barnskötare med 2,5 års erfarenhet uttryckte att de inte hade något barn som var i behov av 

stöd i barngruppen just då, med detta syftade hen på att det inte fanns något barn med någon svårighet i 

barngruppen (Pedagog två). Däremot lyfte Pedagog fyra, som är specialpedagog och har 22 års 

erfarenhet, att det är en hel del barn som är i behov av stöd vid vissa sammanhang, som till exempel 

talsvårigheter eller med att sitta still vid samlingen. Hen menade att de gärna hade behövt någon annan 

pedagog som då kunde gå i väg med detta barn, för att kunna hjälpa barnet och ge stöd (Pedagog fyra).  

 

Anledningen till att pedagogernas svar var olika kan dels bero på vilken kunskapssyn de hade och vilken 

typ av utbildning de har haft, samt deras erfarenheter och vilka utbildningar ledningen erbjuder 

förskolepersonalen. På Förskola 1 framhävde Pedagog fyra att det viktigt att utveckla sitt eget synsätt 

med arbetslaget som väcker tankar, åsikter om hur man kan arbeta med barn i behov av särskilt stöd. 

Hen utvecklade sitt svar och sa att hen tror att det många gånger handlar om okunskap, att man inte kan 

eller vill, samt att stressen är en faktor på hur man arbetar med barnen och med sina kollegor (Pedagog 
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fyra). Vi kunde också se skillnader på förskolornas tillgång till resurspersonal och kompetensutveckling, 

vilket bland annat kan bero på ledningen. 

 

Slutsats  

Vi har kommit fram till att det finns både likheter och skillnader mellan Förskola 1 och 2. Vi tänker att 

det finns skillnader på alla förskolor beroende på vilken kommun eller stad förskolan tillhör. Det kan 

vara ganska vanligt att man fokuserar på större skillnader mellan olika förskolor, men vi har upptäckt att 

det finns många likheter bland pedagogerna på Förskola 1 och 2. Detta för att det framgår ett 

förhållningssätt som stämmer med det relationella perspektivet när det handlar om barn i behov av 

särskilt stöd och synen på barnen, samt hur de tänker kring att arbeta utifrån denna synsätt med miljöns 

betydelse och dess påverkan på barn i behov av särskilt stöd.  

 

Utifrån ett relationellt perspektiv kan vi förstå varför pedagogerna betonar vikten av miljön i samband 

med barnen. Då vi har tolkat att perspektivet handlar om att se barn i relation till olika sammanhang, 

miljön och omgivningen samt att alla dessa faktorer påverkar barnet. Något som vi kom fram till och 

som inte tillhör undersökningens syfte men som ändå är relevant samt intressant för vårt ämne och en 

viktig faktor var vad pedagogerna erbjuds för stöd i form av resurspersonal och handledning, där det 

skiljde sig beroende på om de hade barn med synliga funktionsnedsättningar eller inte, samt att vilka 

utbildningar de erbjuds av förskolan påverkade deras syn på barnen i behov av särskilt stöd. Ytterligare 

kan vi förstå dessa skillnader och likheter utifrån forskningen som ifrågasätter Läroplanen för förskolan, 

där Lutz (2009, s.158) diskuterar att läroplanen är otydlig när det gäller specialpedagogik och barn i 

behov av särskilt stöd som resulterar i att det ger ett stort utrymme för olika tolkningar. Utifrån vår 

studie och pedagogernas svar kan därför skillnaderna, beroende på deras erfarenheter, utbildning samt 

vilken kommun eller förskola som de befinner sig i, kan vi tyda det som att det beror på hur läroplanen 

har tolkats.  
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5 Slutdiskussion  

I detta kapitel kommer vi att presentera en slutdiskussion om uppsatsens resultat där vi diskuterar fram 

det vi har kommit fram till med stöd i vårt material, teori och forskning. Vi har delat upp detta kapitel 

med utgångspunkt i syftet. Därefter ges förslag på vidare forskning kring vårt valda område om 

specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd. 

 

5.1 Hur hanterar pedagogerna inkludering och exkludering? 

Syftet med vår undersökning var först att ta reda på hur pedagoger hanterar inkludering och exkludering 

i förskolan. Vi har kommit fram till att pedagogerna på Förskola 1 hanterar inkludering och exkludering 

genom att de observerar barngruppen och verksamheten väldigt mycket, samt att de inte drar för snabba 

slutsatser när de exempelvis ser att ett barn sitter själv, de menar att man ska fråga sig själv ifall barnet 

kanske har valt att vara ensam, precis som vuxna väljer vilka de vill vara med och när de vill vara själva. 

Vi har också kommit fram till att det är viktigt att man observerar och är uppmärksam om det finns ett 

mönster eller vissa beteenden i samband med inkludering och exkludering, i olika sammanhang. Andra 

sätt att hantera dessa är att man anpassar miljön och verksamheten för hela barngruppen som man har, så 

att den passar alla. Sedan att man har mindre barngrupper, en struktur, regler och ordning i 

verksamheten. Detta kom vi fram till att pedagogerna på Förskola 2 resonerade, samt att man bör föra 

en diskussion med sina kollegor, arbeta och reflektera tillsammans. Dessutom tycker de, som Förskola 1 

att det är viktigt med att vara uppmärksam, men även att ha tydliga regler. Detta för att man lättare ska 

kunna synliggöra mönster, beteenden och exkludering bland barnen. 

 

5.2 Hur arbetar pedagogerna med specialpedagogik för att inkludera barn i behov av särskilt 

stöd? 

Vårt syfte handlade även om att undersöka hur pedagoger arbetar med specialpedagogik för att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd, i verksamheten. Båda förskolornas pedagoger uttryckte likartat 

om vad specialpedagogik är, det vill säga när den vanliga pedagogiken inte räcker till eller fungerar för 

barnen så tar man till specialpedagogiken för att kunna nå alla barn. De ser specialpedagogiken som ett 

verktyg. Vår slutsats om hur pedagogerna arbetar med detta på Förskola 1 är att deras syn och arbetssätt 

går bra ihop med det relationella perspektivet, då de ser att barnen blir i sammanhang. De ser det 

individuella barnet och reflekterar mycket kring vad de kan göra för barnet, beroende på situationen. Vi 

har även kommit fram till att det handlar om att ta till olika medel och se på andra faktorer såsom 

omgivning, miljö och sammanhang, att man anpassar verksamheten och inte barnet. Dessa arbetssätt 
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kunde vi se bland båda förskolorna. Vidare har vi kommit fram till att man arbetar med bilder, tecken 

och andra hjälpmedel för att barnen ska kunna förstå sin omgivning bättre. Dessutom planeras 

aktiviteter och lekar i förväg för att kunna passa alla och på så vis verka inkluderande för alla barn, samt 

att man formar sitt arbetssätt och miljön. Det är viktigt att barnen inte känner sig utanför och därför 

menade de på Förskola 2 att de arbetar på detta viset. Vi har också kommit fram till att pedagogerna får 

stöd och handledning av en specialpedagog. Vi hade en specialpedagog som medverkade i vår studie, 

där vi fick mer konkreta svar på hur man arbetar med specialpedagogik i förskolan. Där handlar det 

mycket om att observera barnen, pedagogerna och så tittar de även på olika situationer tillsammans. 

Gemensamt utför de därefter kartläggningar utifrån en färdig mall, som sedan analyseras och därefter 

görs en handlingsplan. Till sist utvärderar de detta tillsammans. Specialpedagogen (Pedagog fyra) 

arbetar även mycket med att stödja pedagogerna och implementera specialpedagogiska arbetssätt hos 

dem. 

 

5.3 Finns det några likheter och/eller skillnader mellan Förskola 1 och Förskola 2? 

Avslutningsvis i vårt syfte skulle vi jämföra dessa två förskolor där sju pedagoger deltog i intervjuer. Vi 

frågade oss själva om vi kunde se några likheter eller skillnader och vad detta i sådana fall kunde bero 

på. Där upptäckte vi en enhetlig syn om vikten av att anpassa och forma miljön samt verksamheten och 

att det är viktigt att ha detta i åtanke när man arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Vi kunde se en 

vidgad kunskapssyn kring detta. Något annat som däremot inte var lika positivt var skillnaderna kring 

tillgång till resurspersonal och kompetensutveckling. Pedagog sju menade att det är tråkigt när ekonomi, 

engagemang och andra ledningsfrågor kommer i vägen för om ett specifikt barn ska få en resurs. För att 

kunna få en resurs bör barn i princip ha väldigt synliga svårigheter eller funktionsnedsättningar, menade 

de på Förskola 1. Vi är medvetna om att det finns många skillnader i alla förskolor beroende på vilken 

kommun de tillhör, även stora skillnader mellan förskolor i samma kommun där faktorer som ekonomi, 

ledningen och förändringar så som nedskärningar spelar en betydande roll (Lutz 2009, s.140, 158).  

 

Vi kunde dock se många likheter också mellan förskolorna, som stämmer mycket med en relationell 

syn, exempelvis att behov av stöd inte måste innebära en diagnos eller en synlig funktionsnedsättning 

utan att man ser barnet i relation till olika situationer, omgivningen och miljön som då påverkar 

individen samt att det kan många andra svårigheter som barn har och som betraktas som att vara i behov 

av särskilt stöd, exempelvis det sociala samspelet där miljön är grunden för framtida utveckling. Utifrån 

ett relationellt perspektiv betonas därför relationen mellan barnet och verksamheten (von Wright 2002, 

s.11-12, Lutz 2009, s.185-186, Sandberg 2014, s.195-198). Vi kan se detta utifrån den forskning och 



   

 

42 

 

teori som vi har utgått ifrån i vår undersökning. Då det verkar för en inkluderande och accepterande 

verksamhet, vilket kan göra att inget barn känner sig avvikande eller utanför på grund av kategorier på 

barnen. Då miljöanpassningar kan bidra till en inkluderande verksamhet och på så vis minska 

kategoriseringar samt leda till att barn olikheter inkluderas i verksamheten. Då kategoriseringar är 

skadligt för barnen då det handlar om deras utveckling utifrån normer och avvikelser som leder till att 

man ser att brister ligger hos barnet (Lutz 2006 s.40-46, 2009 s.186-187, Palla 2011 s.28-29).  

 

5.4 Slutreflektion och vidare forskning 

Vi har reflekterat och diskuterat om vår undersökningsmetod med att endast utföra intervjuer. Vår 

grundtanke var att utföra både intervjuer och observationer, men med tanke på ämnet verkade ingen 

vilja medverka med observationer som en del av undersökningsmetoden. Vi är därför fundersamma till 

medverkarnas svar då det är svårt att veta med 100 % säkerhet hur de arbetar med specialpedagogik, 

barn i behov av särskilt stöd och deras syn på barnen samt hur de hanterar inkludering och exkludering i 

praktiken. Det är väldigt lätt hänt att man vill att det ska låta bra och i teorin har vi märkt att det låter 

väldigt fint och pedagogiskt, men att det i praktiken kanske inte ser ut så, vilket säkert beror på olika 

faktorer. Vi tänker att strävan och viljan är minst lika viktig, men att det hade varit mer intressant att få 

observera under en längre tid för att verkligen bli en del av verksamheten och få veta mer 

bakomliggande samt djupgående kring hur pedagogerna verkligen tänker och agerar utifrån våra valda 

frågeställningar. Vi vill därför ge ett förslag på vidare forskning där man kan utföra observationer under 

en längre tid för att ta reda på hur pedagoger i förskolan arbetar med specialpedagogik för att inkludera 

alla barn, oavsett behov av stöd, samt hur de hanterar inkludering och exkludering i förskolan. Det 

skulle även vara intressant att utföra intervjuer med förskolechefer och föräldrar, för att få syn på deras 

resonemang kring barn i behov av särskilt stöd även hur de resonerar kring detta begrepp.   

 

Efter studiens resultat fick vi en positiv inställning till hur pedagogerna arbetar med barn i behov av 

särskilt stöd och specialpedagogik, samt hur de verkar för en inkluderande miljö och hur de hanterar 

både exkludering och inkludering. Ur resultatet av vår undersökning framgår det att alla pedagoger i 

båda förskolorna ser på barn i behov av särskilt stöd som stämmer med ett relationellt perspektiv, att 

svårigheterna uppstår när barn möter och samspelar med andra beroende på olika situationer. I 

inledningen nämner vi att våra tidigare erfarenheter innefattar pedagoger som exkluderar barn i behov 

av särskilt stöd samt att de ofta kategoriserar barnen som stökiga eller bråkiga. Utifrån våra resultat har 

vi kommit fram till att så är inte fallet, då vi har fått veta i våra intervjuer att man genom observation 

och dialog med kollegor kan bemöta barn på ett bättre och likvärdigt sätt. Vilket förhållningssätt 
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pedagogerna hade om barn i behov av särskilt stöd har varit en viktig utgångspunkt för hur pedagogerna 

såg på specialpedagogik och barnen. Detta har varit väldigt lärorik och gett oss en inblick på hur vi kan 

arbeta med alla dessa faktorer som är avgörande för oss som framtida förskollärare. 
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Bilaga 1 

 

 
Stockholm 13/10-16 

Hej pedagoger på förskola x!   

 

Vi är två studenter från Förskollärarutbildningen med interkulturell profil vid Södertörns Högskola. Vi skriver ett 

examensarbete som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. 

Undersökningen handlar om specialpedagogik i förskolan och inkludering, där syftet med vår studie är att 

undersöka hur pedagoger hanterar och arbetar så att alla barn, oavsett behov av extra stöd eller ej, blir inkluderade 

i verksamheten.   

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet mellan v.43-44. Vi skulle då vilja 

intervjua 3 pedagoger med både ljudinspelning och anteckningsblock, som kommer att ske under ca 1 timme. 

Samt om det är möjligt, vara med på en handledning. 

 

Vi följer självklart de etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. Detta betyder att barnens, 

familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga 

register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. 

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Sandi Jawhar & Josephine Ward 

 

 

Sandi Jawhar                                                                                     Josephine Ward 

Mail: x                                                                                               Mail: x         

  

Handledare: Andreas Nyblom 

Södertörns högskola 

Mail: x 
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Bilaga 2 

 
Stockholm 13/10-16 

Formulär för intervjufrågor.  

 

Bakgrundsfrågor:  

Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten? Vad har du för utbildning?  

Hur länge har du arbetat på denna förskola?  

Vilka erfarenheter har du av barn som är i behov av särskilt stöd?  

Specialpedagogik:  

Hur definierar du specialpedagogik i förskolan?  

Anser du att du har den kompetens som behövs för att arbeta med specialpedagogik?  

Hur går du tillväga när du arbetar med specialpedagogik i förskolan? T.ex. metoder, förhållningssätt, bemötande 

m.m.  

Har ni tillgång till stöd för att möta barn som är i behov av särskilt stöd, i form av kompetensutveckling, 

handledning och resurspersonal mm?  

Barn i behov av särskilt stöd:  

Vad innebär begreppet ”behov av särskilt stöd” för dig?  

Vilket/vilka beteenden/egenskaper anser du vara utmärkande för att ett barn anses vara i behov av särskilt stöd?  

Finns det svårigheter med att bestämma om ett barn behöver stöd? Vilka?  

Inkludering och exkludering:  

Hur ser du på begreppet "inkludering" och "exkludering"?  

På vilket sätt hanterar du som pedagog inkludering och exkludering i verksamheten? 

Hur är den pedagogiska miljön anpassad för att inkludera barn som är i behov av särskilt stöd? 

En förskola för alla: 

Vilka möjligheter och svårigheter ser du med att skapa en förskola för alla?  

Övrigt: 

Vill du tillägga någonting utöver dessa frågor och det som du har sagt? 
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