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Syftet med denna studie var att undersöka inkludering av barn i behov av 
särskilt stöd i den övriga barngruppen samt vilka metoder som används i det 
arbetet. Utifrån den sociokulturella teorin och det relationella perspektivet 
samlades det in data genom observationer och intervjuer. Resultatet visade att 
förskollärarna arbetar med olika metoder för att inkludera barn i behov av 
särskilt stöd i den gemensamma barngruppen, men att det är en krävande 
uppgift. Slutsatsen var      att specialpedagogiken borde bli en större del av den 
vardagliga pedagogiken. 
_______________________________________________________ 
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1 Inledning       

Alla barn är unika! Oberoende vad barnen har för förmågor och förutsättningar ska 
förskollärarna bemöta och inkludera alla barn i den pedagogiska verksamheten. 
Människor är alla olika, detta bör ses som en tillgång för verksamheten 
(Emanuelsson, 2007). I dagens förskola kommer vi att möta barn med olika 
förutsättningar och behov. Vi kommer på ett generellt sätt att undersöka hur några 
förskollärare arbetar med barn som behöver tillfälligt eller varaktigt behov av särskilt 
stöd i förskolans verksamhet. Dessa barn ska förskollärarna leda, hantera och utmana 
i deras utveckling och lärande. Oberoende av behov som det enskilda barnet har ska 
förskollärarna få alla barn att känna sig delaktiga och inkluderade i den 
gemensamma barngruppen och den pedagogiska verksamheten (Simonsson, 2016). 

Vi uppfattar att barn i behov av särskilt stöd ofta exkluderas från den övriga 
barngruppen, då barnen anses vara en begränsning. Barnen ges inte möjlighet att 
delta i de dagliga pedagogiska aktiviteterna då de anses vara ett hinder för 
aktivitetens process och utveckling. Vi har även sett att det inte alltid är barnet i 
behov av särskilt stöd som exkluderas från barngruppen, utan det kan även vara att 
barngruppen exkluderas från barnet i behov av särskilt stöd. Detta kan vi styrka med 
en situation vi upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning. Där ett barn varje 
dag får lämna matbordet mitt i måltiden, oftast på grund av utbrott. Barnet lämnar 
matbordet för att gå och leka, resterande barn blir tillsagda att sitta kvar vid 
matbordet. Barnen som får stanna vid matbordet uttrycker att de också vill gå och 
leka. Den här situationen anser vi vara en situation där barngruppen exkluderas från 
barnet i behov av särskilt stöd men även där barnet i behov av särskilt stöd 
exkluderas från den övriga barngruppen.  

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) uttrycker att varje barn ska känna en 
delaktighet och en tilltro till sin egen förmåga, om det så är i grupp eller individuellt. 
Det betyder att alla barn som går i förskolan har rätt att delta och att vara delaktiga 
oavsett om barnen är i behov av särskilt stöd eller inte. Läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016) uttrycker att barngruppen är en viktig resurs för barnens 
utveckling och lärande. Alla barn ska få möjlighet att delta i förskolans aktiviteter. 
Det kan vara med hela barngruppen som en helhet men även i uppdelade mindre 
grupper, beroende på vilka behov som finns i den aktuella barngruppen. För att alla 
barn ska kunna interagera med varandra menar Emanuelsson (2007) att 
verksamheten som barnen vistas i behöver planeras utifrån den rådande 
barngruppen, detta för att kunna se barngruppen som en tillgång i det gemensamma 
lärandet. Förskollärarna har rätt till stöttning och hjälp i sitt arbete om de känner att 
de saknar kunskapen kring att inkludera barn som är i behov av särskilt stöd. Hjälpen 
de kan få kan tillexempel vara genom specialpedagoger som besitter en bredare 
kunskap kring barn som är i behov av särskilt stöd (Simonsson, 2016). Det är viktigt 
att kunna tillgodose varje barns behov, något som skollagen (SFS 2010:2008) och 
läroplanen (Skolverket, 2016) uttrycker. Varje barn har rätt till att få sina behov 
tillgodosedda oavsett om behovet är varaktigt eller tillfälligt.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor        

Syftet med denna studie är att undersöka hur några förskollärare arbetar med att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd i den övriga barngruppen. Vi vill undersöka 
vilka metoder och strategier som förskollärarna använder sig av i det arbetet.  

Forskningsfrågor: 

- Hur gestaltas, i några exemplifierade situationer, inkludering av barn i behov 
av särskilt stöd? 

- Vilka stödåtgärder uppger de tillfrågade förskollärarna att de använder för att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd? 

1.2 Studiens disposition        

I följande kapitel kommer vi att presentera en kort begreppsförklaring. Därefter följer 
vi upp med bakgrund innehållande databassökning, styrdokument och 
forskningsbakgrund kring vårt valda ämnes fokus. Forskningsbakgrunden tar stöd i 
artiklar, avhandling och annan litteratur som är relevant för vår studie. Kapitlet 
forskningsbakgrund är uppdelat i tre teman: inkludering, exkludering och delaktighet 
ur ett relationellt perspektiv, specialpedagogik som en gemensam pedagogik och barn 
i behov av särskilt stöd i en inkluderande verksamhet. I kapitel tre redogör vi för den 
sociokulturella teorin och det relationella perspektivet som använts i studien. I 
kapitel fyra redogörs metoden. Vi presenterar valet av metoder, urval, 
tillvägagångssätt, dataanalys och etiska överväganden. Vi avslutar kapitlet med att 
redogöra för studiens tillförlitlighet. I kapitel fem redovisar vi för studiens resultat 
och analys. Kapitlet är indelat i observationer och intervjuer som i sin tur är uppdelat 
i utelek, samling, matsituation och handledning. Resultatet analyseras utefter den 
sociokulturella teorin samt det relationella perspektivet. Studien avslutas i kapitel sex 
med en diskussionsdel. Kapitlet inleds med en metoddiskussion och fortsätter med 
en resultatdiskussion kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd och 
stödåtgärder. Kapitlet avslutas med en slutsats, studiens relevans för vår framtida 
yrkesroll och förslag på fortsatt forskning.  

1.3 Begreppsförklaring       

Under detta delkapitel kommer vi att förklara några begrepp som vi studenter har 
använt oss av i denna studie. 

1.3.1 Undervisning      

När vi använder begreppet undervisning i vår studie anser vi att det handlar om hur 
förskollärarna undervisar barnen i den befintliga verksamheten.   

1.3.2 Vi, Oss & Vår     

När vi nämner begrepp som vi, oss och vår i studiens text menar vi oss studenter som 
skrivit studien.  
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1.3.3 Strategier, Stödåtgärder & Metod   

När vi använder oss av begreppet strategier i studien menar vi att det är något 
förskollärarna planerar för att kunna utföra de svårigheter som uppstått. Till exempel 
om barn i behov av särskilt stöd inte kan inkluderas i den övriga verksamheten 
behöver det planeras en strategi kring hur förskollärarna kommer kunna inkludera 
barnen i behov av särskilt stöd. Begreppen metod och och stödåtgärder är däremot 
något som förskollärarna använder sig av för att uppnå de strategier som 
förskollärarna har planerat använda sig av för att lösa svårigheterna. Med andra ord 
betyder strategier hur förskollärarna ska kunna lösa svårigheterna som uppstått 
medan metoder och stödåtgärder betyder vad förskollärarna gör att lösa 
svårigheterna som uppstått.        

2 Bakgrund     

I detta kapitel redogör vi för vår databassökning och relevanta kopplingar till 
styrdokumenten. Under genomgången av forskningsbakgrund belyser vi tre områden 
som är relevanta för vår studie utifrån vetenskapliga artiklar, avhandlingar och annan 
litteratur som är av relevans för studiens bakgrund.  

2.1 Databassökning        

I vår litteratursökning för vår studie använde vi oss av databaser som: 

- SWEPUB 
- ERIC, ProQuest 
- DiVA* 
- Google scholar 

I användandet av databaserna ERIC, ProQuest och Google scholar använde vi oss av 
engelska sökord, samt under databaserna SWEPUB och DiVa använde vi oss av 
svenska sökord. I sökandet var vi noga med att välja begränsningarna ”peer-
reviewed” och ”referee-granskad”. 
Sökord som användes i sökandet var tillexempel: inkludering, barn i behov av särskilt 
stöd, förskola, specialpedagogik, inclusion, preschool, special support, special needs 
och children. Utifrån dessa sökord begränsade vi oss och succesivt letade oss fram 
och avgränsade oss till de valda avhandlingar och artiklar som vi använt oss av i 
studien.  

2.2 Styrdokument        

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att barn som behöver tillfälligt eller 
varaktigt behov av stöd ska få det. Läroplanen (Skolverket, 2016) uttrycker att ”alla 
barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna 
svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (s.5). Ska barn i behov av 
särskilt stöd kunna vara en tillgång i den övriga barngruppen uttrycker läroplanen 
(Skolverket, 2016) att förskolans verksamhet kontinuerligt behöver planeras, 
organiseras och följas upp. I Skolverkets allmänna råd (2017) Måluppfyllelse i 
förskolan står det att förskolepersonalen inte kan se barnet som problemet utan att 
det är situationen/miljön som barnet vistats i. Det betyder att miljön som barnet 
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vistats i behöver planeras, organiseras och följas upp för att kunna stödja det enskilda 
barnet. Det kan betyda att en miljö fungerar bra medan en annan miljö är sämre för 
barnet. Genom att dokumentera det som fungerar bäst för barnet ges förutsättningar 
för att stödja barnet som är i behov av särskilt stöd och därmed också få syn på hur 
barnet i behov av särskilt stöd kan vara en tillgång för den övriga barngruppen. 
Läroplanen (Skolverket, 2016) uttrycker att barngruppen är en viktig resurs för 
barnets utveckling och lärande och det är därför viktigt att inte exkludera något barn 
från den övriga barngruppen, utan istället hitta strategier kring hur alla barn i 
barngruppen kan inkluderas.  

2.3 Forskningsbakgrund        

Det här delavsnittet kommer att vara indelat i tre teman. Temana är inkludering, 
exkludering och delaktighet i ett relationellt perspektiv, specialpedagogik som en 
gemensam pedagogik och barn i behov av särskilt stöd i en inkluderande 
verksamhet. Forskningsbakgrunden och studien kommer att utgå från ett relationellt 
perspektiv och den sociokulturella teorin.  

2.3.1 Inkludering, exkludering och delaktighet ur ett relationellt 
perspektiv     

Begreppet inkludering nämns ofta när det kommer till barn i behov av särskilt stöd, 
om hur barnen kan göras delaktiga i den övriga barngruppen utan att exkluderas. Det 
har varit vanligt att barn i behov av särskilt stöd inte fått delta i den vanliga 
undervisningen, utan att de barnen har fått en egen undervisningsform som 
exkluderar barnen från den övriga barngruppen (Sandström, 2014). Begreppet 
inkludering har dock väckt funderingar då det oftast förväxlas med begreppet 
integrering. Integrering var det begrepp som kom till först och innebär att barn i 
behov av särskilt stöd välkomnas in i den vanliga undervisningen/verksamheten men 
att barnen inte känner någon känsla av delaktighet eftersom undervisningen inte 
anpassas efter de behov som finns i barngruppen. Inkludering däremot handlar om 
och har växt fram för att verksamheten ska anpassas efter varje barns behov i den 
aktuella barngruppen, där alla barn ska få känna en känsla av delaktighet 
(Sandström, 2014). Det är vanligare med inkludering i förskolan än vad det är i 
skolan, men det behövs fortfarande kunskap kring hur förskollärarna ska göra för att 
inkludera alla barn (Palla, 2009). Lagerlöf och Wallerstedt (2014) skriver om att 
förskollärarna på förskolan har i uppdrag att se till att alla barns erfarenheter, behov, 
olikheter och förutsättningar blir en del i det pedagogiska arbetet. För att barnen ska 
känna sig inkluderade behöver barnen känna delaktighet, detta för att inkludering 
förutsätter att barnen kan vara delaktiga (Ahlberg, 2009). Begreppet delaktighet i 
förskolan betyder att alla barn blir sedda och hörda. Barnen ska känna att de får 
möjlighet att uttrycka sina åsikter och att någon intresserar sig för de åsikterna. När 
barn känner sig delaktiga stärker det barnets självkänsla, vilket bidrar till ett bättre 
lärande. För att förskollärarna ska kunna göra barn delaktiga behöver förskollärarna 
inta ett barns perspektiv, vilket betyder att förskollärarna försöker förstå hur barnet 
tänker (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Eriksson (2014) har skrivit en 
studie, där det visat sig att de barnen som känner sig delaktiga i den övriga 
barngruppen är trygga, aktiva och medverkar i lekar och aktiviteter i förskolan, och 
känner tillhörighet i gruppen. När barnen inte känner sig delaktiga visar det sig 
genom att barnen är närvarande i leken, men inte aktivt deltar utan barnen blir mer 
”stökiga”. Barnen kan känna sig utanför och inte känna någon tillhörighet i gruppen. 
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Ur ett förskole pedagogiskt perspektiv handlar begreppet delaktighet om att 
förskollärarna behöver ha en vilja till att fånga upp barnens värld och hur de tänker 
och tolkar saker och ting för att kunna göra barnen aktiva. Förskollärarna behöver 
förstå barnens handlingar och det gör förskollärarna inte enbart genom att lyssna på 
barnen, utan de behöver agera tillsammans med barnen. Genom ett aktivt deltagande 
tillsammans med barnen kan förskollärarna förstå barnen hur det kan göras delaktiga 
i den pedagogiska kontexten, då barnens intressen och behov synliggörs (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2003). Stier, Tryggvason, Sandström och Sandberg (2012) 
skriver i sin studie att förskolan är en viktig arena för identitetsbildning bland barn. 
Det är i samverkan med andra barn och vuxna som barn utvecklar självkänsla. En 
identitet bildas i social interaktion och ger en känsla av tillhörighet.  

Melin (2009) skriver i sin studie om barns delaktighet i förskolan där hon nämner att 
för att vara delaktig i ett socialt sammanhang behöver barnen bli accepterade och 
tillhöra den sociala kontexten. Melin (2013) skriver i sin doktorsavhandling om barns 
delaktighet och om hur barnen blir socialt delaktiga i förskolans praxis. För att barn 
ska känna sig delaktiga i det sociala sammanhanget behöver barnen bli accepterade 
och känna en tillhörighet i den sociala kontexten. Ska barn känna sig accepterade och 
känna tillhörighet i förskolan som är en social kontext, betyder det att barnen måste 
förstå varandra men också känna igen sig i varandra. Om barnen bär på olikheter kan 
det ibland bli svårt för barnen att förstå varandra, vilket kan leda till utanförskap för 
vissa barn. Barn som har svårt med det sociala samspelet kan behöva en närvarande 
vuxen för att få stöd till att inkluderas med de andra barnen. Vuxnas deltagande i 
leken ser olika ut, beroende på vad barnet behöver stöttning i. Oftast är det barn med 
funktionsnedsättningar som känner utanförskap och därmed exkluderas från den 
sociala kontexten. Melin (2013) menar att detta sker på grund av att barn med 
funktionsnedsättningar exkluderas från den sociala kontexten på grund av att dessa 
barn möter leken och aktiviteten på olika sätt, vilket betyder att barnen inte kan 
känna igen sig i varandra. Melin (2013) menar också på att det beror på vad 
förskollärarna har för föreställningar om barnen. Förskollärarna organiserar ofta 
förskolans verksamhet utifrån vilka behov som förskollärna kan se i och tolka den 
aktuella barngruppen. Dessa tolkningar kan antigen ge möjlighet till social 
delaktighet men det kan också missgynna barnens sociala delaktighet i förskolans 
verksamhet. För att barnen ska kunna vara socialt delaktiga behöver förskollärarna 
tolka och se barnen i förskolans kontext som snarlika, med snarlika behov gentemot 
varandra. Det behöver inte betyda att barnen är lika och har samma behov, utan att 
förskollärarna anpassar verksamheten så att barnens behov kan bli lika utifrån varje 
barns behov. Behoven avgör förskollärarna utifrån läroplanens intentioner av vilken 
omsorg barnen är i behov av samt vilka handlingskompetenser barnen besitter 
(Melin, 2013). Utifrån den sociokulturella teorin menar Melin (2009) att barn inte 
blir delaktiga förrän de andra deltagarna i den sociala kontexten bjuder in och 
accepterar barnet.  

Palla (2011) skriver i sin doktorsavhandling om förskollärarnas syn på barnen och 
vad det får för konsekvenser eller fördelar. Beroende på vilken syn förskollärarna har 
på barns olikheter och barnens tillgång till förskolans verksamhet. Olika synsätt gör 
att barn med speciella beteenden exkluderas, olika synsätt gör att förskollärarna inte 
ser olikheterna hos barnet som en tillgång utan det ses mer som problematik. Ibland 
behöver barns olikheter osynliggöras från det specifika barnet för att se barnet som 
en resurs för verksamheten. Palla (2011) skriver att barn inte ska behöva vara 
ensamma på grund av att de skiljer sig från mängden. Det finns stora fördelar med att 
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inkludera alla barns olikheter i den gemensamma sociala kontexten. Palla (2011) 
menar att förskollärarna ska ha ett synsätt där alla barn har utbyte av varandra.  

När verksamheten anpassas utifrån den aktuella barngruppen innebär det att 
förskollärarna intar ett relationellt perspektiv. Sandström (2014) skriver att det blir 
en självklarhet i ett relationellt perspektiv att barn blir inkluderade i en social 
kontext. Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund (2010) skriver i sin 
studie att hög övergripande kvalitet avseende förskollärarnas arbete i förskolan ses 
som den bästa typen av stöd för barn som är i behov av särskilt stöd. Barnens behov 
ska mötas i regelbunden verksamhet och inte genom särskild behandling. I ett 
relationellt perspektiv blir det naturligt att anpassa miljön, undervisningen eller 
situationen som barnen befinner sig i för att inkludera så att alla barn blir delaktiga. I 
ett relationellt perspektiv ses barnen som en tillgång istället för en belastning för den 
pedagogiska verksamheten (Sandström, 2014). 

Dyson och Millward (2000) skriver om dilemmaperspektivet som innebär att vara 
kritisk mot att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den övriga barngruppen. 
Dyson och Millward (2000) menar att det finns dilemman med att inkludera barn i 
behov av särskilt stöd i den övriga pedagogiska verksamheten. Det första dilemmat i 
perspektivet är att barnen som inkluderas som är i behov av särskilt stöd blir osynliga 
och inte får den stöttning som behövs om barnen hade exkluderats och fått en enskild 
undervisning. Det andra dilemmat i perspektivet är att barnet som inkluderas blir 
”onormalt” gentemot de andra barnen i barngruppen och på så sätt utestängs från 
den övriga barngruppen. Nilhom (2005) menar i sin studie att dilemmaperspektivet 
är vagt, då det är ett perspektiv som säger varken eller. Perspektivet vill få oss som 
granskar det, att få upp en syn för dilemman med att inkludera barn i behov av 
särskilt stöd men att det inte finns något som tyder på att det är fel.  

Det är däremot inte en självklarhet att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den 
övriga barngruppen. Den forskning som finns för att stödja förskollärarna inom att 
skapa en likvärdig utbildning med lika rättigheter är inte så självklar. Det finns mer 
forskning kring hur förskollärarna kan anpassa undervisningen för barn i behov av 
särskilt stöd avskilt från den övriga barngruppen. Detta kan betyda att förskollärarna 
saknar kunskapen att inkludera alla barn i den pedagogiska verksamheten. Ahlberg 
(2007) skriver i sin studie att förklaringen till varför förskollärare har mindre 
kunskaper till att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den övriga barngruppen är 
för att den forskning som finns inte fått samma genomslag som forskning kring 
exkludering av barn i behov av särskilt stöd från den övriga barngruppen. Under vår 
pilotstudie (Ringh & Gustafsson, 2017) fick vi fram resultatet att förskollärarna 
saknar kunskaper kring att tillgodose barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna 
som intervjuades under pilotstudien uppgav att de gärna hade haft mer kunskap om 
barn i behov av särskilt stöd, att handledningen de fick från specialpedagoger inte 
räckte till. För att förskolan ska få den stöttning som behövs för att arbeta utefter vad 
lagar, förordningar och läroplaner uttrycker menar Ahlberg (2007) att 
specialpedagogiken kan bidra till en fördjupad kunskap för att inkludera barn i behov 
av särskilt stöd. Specialpedagogiken ska inte ses som något för sig utan något som 
ingår i det vanliga pedagogiska arbetet, annars är risken att barnen exkluderas i alla 
fall (Ahlberg, 2007; Palla, 2009).     
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2.3.2 Specialpedagogik som en gemensam pedagogik        

Tidigare forskning belyser att om specialpedagogiken får en mer inkluderande 
ställning i den vanliga pedagogiken, gynnar det barn i behov av särskilt stöd att 
inkluderas i den övriga barngruppen. Traditionellt brukar specialpedagogiken 
komma in när den vanliga pedagogiken inte räcker till (Renblad & Brodin, 2014; 
Nilhom, 2005). Till viss del behövs specialpedagogiken när den vanliga pedagogiken 
inte räcker till. Palla (2009) menar att om förskollärarna i förskolans verksamhet ska 
kunna inkludera barn i behov av särskilt stöd behöver specialpedagogiken bli en del 
av den vanliga pedagogiken. Förskollärarna kan inte bära på hur mycket kunskap 
som helst och det är där specialpedagogen kommer in och handleder personalen när 
de känner att de inte kan tillgodose varje barns behov i verksamheten. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2003) skriver att det viktiga är att förskollärare försöker 
förstå barnens handlingar genom att lyssna på barnen men också att agera med 
barnen i de olika situationerna som äger rum i förskolans verksamhet. 
Specialpedagogernas uppdrag är att uppfatta vad som påverkar att barnet får 
svårigheter i den undervisningsmiljön som råder. Specialpedagogen ska också kunna 
vara ett stöd och rådgivare till förskollärarna när det kommer till barn i behov av 
särskilt stöd då de har en bredare kunskap inom det ämnet än vad förskollärare har 
(SOU, 1999:63). Skillnaden på den traditionella synen på specialpedagogikens 
uppdrag är att istället för att specialpedagogen kommer in i förskolans verksamhet 
när det behövs så behöver specialpedagogerna bli en del av den vanliga pedagogiken, 
som ständigt finns tillhands (Palla, 2009). Genom att låta specialpedagogen ständigt 
ingå i det vanliga pedagogiska arbetet ges denna ständigt möjlighet till 
kommunikation och diskussion med förskollärarna. När förskollärarna och 
specialpedagogen ges möjlighet till kontinuerliga samtal med varandra sker ett utbyte 
av deras respektive kompetenser. Utbytet av kompetens bidrar till en bredare 
förståelse kring hur förskollärarna och specialpedagogerna kan stötta barn i behov av 
särskilt stöd i den gemensamma verksamheten (Palla, 2009).  

Det råder inget tvivel om att specialpedagogik behövs i förskolans verksamhet skriver 
Renblad & Brodin (2014) i sin studie. Björck-Åkesson (2014) menar att vi måste 
använda oss av olika kunskapsglasögon för att kunna anpassa aktiviteter och 
tillgodose varje barns behov. Specialpedagogiken är en viktig del i förskolans 
verksamhet då specialpedagoger besitter mer kunskap kring barn i  behov av särskilt 
stöd. Palla (2009) menar att specialpedagogen och förskollärarna tillsammans ska 
arbeta med specialpedagogiken som handlar om barn i behov av särskilt stöd. 
Förskollärarna har kunskap om hur barnen är och fungerar medan specialpedagogen 
kan bidra med förståelse för hur förskollärarna kan agera. Om specialpedagogerna 
och förskollärarna arbetat på varsitt håll utan en kontinuerlig kommunikation och 
diskussion med varandra, hade ingen av parterna haft en förståelse för om arbetet 
gynnat barnen som är i behov av särskilt stöd eller inte då varje insats spelar roll för 
barnets utveckling och lärande. En specialpedagogisk insats kräver att 
specialpedagogen får en noggrann kartläggning och ingripande förståelse om barnets 
situation, där miljön omkring barnet spelar en viktig roll (Björck-Åkesson, 2014). 
Palla (2009) skriver i följande citat 

Specialpedagogiken kan sägas handla om hur vi tillsammans kan skapa möjligheter så 
att alla människor, stora som små, kan få vara delaktiga i den gemenskap som vårt 
demokratiska samhälle innebär och strävar efter. Där varje individ är betydelsefull, har 
något att bidra med och kan känna tillhörighet ( s.7).  
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Specialpedagogiken får därför inte utestängas från den vanliga pedagogiken. 
Specialpedagogiken behöver bli en pedagogik som omfattar och stödjer den pågående 
pedagogiken i förskolans verksamhet för att göra alla barn inkluderade och delaktiga 
oavsett om barnen är i behov av särskilt stöd eller inte.     

2.3.3 Barn i behov av särskilt stöd i en inkluderande verksamhet              

Det är svårdefinierat att veta vilka barn som är i behov av särskilt stöd (Sandberg & 
Norling, 2014). Palla (2009) förklarar att barn i behov av särskilt stöd inte är en 
specifik grupp, utan att det kan finnas olika anledningar som gör att ett visst barn är i 
behov av särskilt stöd. Behovet kan kopplas till individ, grupp eller organisation. Barn 
är olika och har olika behov. Sandberg och Norling (2014) anser att det kan vara barn 
med en diagnos som är i behov av särskilt stöd. Det kan även finnas barn utan 
diagnos som är i behov av särskilt stöd. Sandberg och Norling (2014) fortsätter med 
att beskriva att förskollärare ofta identifierar barn som är i behov av särskilt stöd, 
medan andra barn är formellt berättigade till särskilt stöd genom en 
funktionsnedsättning eller medicinska omständigheter. Sandberg & Norling (2014) 
skriver att gråzonsbarn är barn som inte är identifierade att vara i behov av särskilt 
stöd, men som av förskollärarna och vårdnadshavare anses behöva stöd. 

När förskollärarna arbetar med barn i behov av särskilt stöd måste de arbeta fram en 
lösning som funkar för det individuella barnet. Det finns heller inte mycket forskning 
kring metodval när det kommer till att tillämpa på barn i behov av särskilt stöd 
(Sandberg & Norling, 2014). Däremot har forskning visat på att tidigare insatser för 
barn i behov av särskilt stöd är av stor vikt för barnets utveckling och lärande (Palla, 
2009). Arbetet med barn i behov av särskilt stöd blir emellanåt svårt att genomföra 
då det saknas forskning kring hur förskollärarna ska anpassa verksamheten utefter 
det barn som är i behov av särskilt stöd (Sandberg & Norling, 2014).  

Metoderna som genomförs i den pedagogiska praxisen med barn i behov av särskilt 
stöd, måste gå hand i hand med barnet. Det ska inte spela någon roll om det är 
många barn i behov av särskilt stöd eller inte, det behöver tillämpas metoder i 
barngruppen (Sandberg & Norling, 2014). Barn som varaktigt eller tillfälligt behöver 
stöd har olika behov och förskollärarna behöver vara beredda på att tillgodose 
behoven (Asmervik, 2001). Sandberg m.fl. (2010) skriver i sin studie att förskolan 
enligt lag har ett särskilt ansvar för barn som är i behov av särskilt stöd. Barnen ska 
erbjudas en placering i förskolan där aktiviteterna ska anpassas till alla barn.  

Palla (2009) skriver att när förskollärarna arbetar med barn i behov av särskilt stöd 
är den främsta förutsättningen att förskollärarna ser vilka möjligheter det finns med 
arbetet och inte vilka begränsningar det finns. Självklart finns det svårigheter med att 
arbeta med barn i behov av särskilt stöd när förskollärarnas kunskaper inte räcker till 
men Palla (2009) skriver att om förskollärarna börjar fokusera på det positiva mer än 
det negativa kommer det underlätta arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

3 Teoretiskt perspektiv     

Under det tredje kapitlet kommer vi redogöra för den sociokulturella teorin och det 
relationella perspektivet som vi använt oss av i studien.  
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3.1 Sociokulturell teori        

Lev Vygotskij anses vara grundaren till den sociokulturella teorin, där tonvikten 
ligger på mötet människor emellan samt miljön och människor emellan. Vygotskij 
menar att människor lär sig hela tiden, han lägger tyngd på vad snarare än om en 
individ lär sig (Säljö, 2011). Den sociokulturella teorin utgår från Vygotskijs teorier 
där han menar att den intellektuella utvecklingen och den sociala utvecklingen går 
hand i hand med varandra, och inte är en individuell process (Strandberg, 2006). 
Strandberg (2006) skriver utifrån Vygotskijs teori att lärandet sker när vi människor 
tillsammans kan byta både kunskaper och erfarenheter med varandra som ligger till 
grund för ett nytt lärande. Strandberg (2006) skriver att om förskollärare ser till 
samspelet barnen emellan samt mellan barn och vuxna skapas grunden för barnens 
utveckling och lärande. Utestängs barnet från den sociala gemenskapen och istället 
undervisas från den sociala kontexten, blir det omöjligt för barnet att läras och 
utvecklas om vi utgår från den sociokulturella teorin. Barnen behöver lära 
tillsammans för att utvecklas som individer (Jakobsson, 2012).  
 
Vygotskij (1995) skriver för att skapa en stadig grund för en skapande verksamhet är 
det viktigt att vidga barnens erfarenheter. Barn som ser, hör och upplever mycket 
skapar sig mer erfarenheter vilket i sin tur skapar en betydelsefull fantasiförmåga. 
Genom detta ansåg Vygotskij att fantasi och verklighet var varandras förutsättningar. 
Säljö (2011) skriver att det är genom interaktion med andra som barnet utsätts för 
och tar till sig de sätt att tänka och agera som fungerar i samhället. När människor 
delar med sig av sina samhällserfarenheter i kommunikation och handlingar skapas 
möjligheter för samtalspartnern att lära sig något nytt. Vygotskij ansåg att om barn 
arbetar och löser en uppgift på egen hand så sker varken utveckling eller lärande 
(Strandberg, 2006). 

3.2 Relationellt perspektiv       

Ett perspektiv som är väl förankrat med den sociokulturella teorin av Vygotskij , är 
det relationella perspektivet, som är ett specialpedagogiskt perspektiv. Det 
relationella perspektivet har utvecklats av forskarna Ingemar Emanuelsson, Bengt 
Person och Jerry Rosenqvist (Emanuelsson, Person & Rosenqvist, 2001). I denna 
studie utgår vi både från den sociokulturella teorin och det relationella perspektivet 
men kommer att fokusera på det relationella perspektivet, då det perspektivet ligger 
närmast vår studie.  

Det relationella perspektivet öppnar upp möjligheter till att inkludera barn i behov av 
särskilt stöd i den övriga barngruppen, istället för att exkludera barnen till speciella 
undervisningsformer/grupper som det motsatta perspektivet i specialpedagogik, 
nämligen det kategoriska perspektivet. Används synsättet med det relationella 
perspektivet, blir det inte omöjligt att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den 
övriga barngruppen, utan det bidrar till förutsättningar att kunna inkludera, då 
perspektivet är positivt till att låta alla barn få känna sig delaktiga i den gemensamma 
kontexten (Emanuelsson, m.fl. 2001). Vi tolkar att det relationella perspektivet ger 
positiva och fördjupade insikter att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den 
övriga barngruppen och det är därför viktigt att känna till perspektivet innan 
förskollärarna eventuellt utestänger det från ett möjligt perspektiv att inta.  
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Den sociokulturella teorin och det relationella perspektivet innebär att barn lär och 
utvecklas genom att få utbyta erfarenheter med varandra i en social kontext 
(Emanuelsson, m.fl., 2001). Vi anser att det är bättre att låta alla barn få möjlighet att 
kunna bemöta andra barns förutsättningar i den aktuella barngruppen, för att detta 
kan ge positiv inverkan på barnens lärande och utveckling. Det relationella 
perspektivet förutsätter att miljön som barnen befinner sig i är utformad så att alla 
barn kan utvecklas tillsammans med barnens förutsättningar och behov 
(Emanuelsson, m.fl., 2001). Perspektivet förutsätter också att förskolans 
undervisning sker mellan barnen och inte runtomkring dem. Undervisningen i 
förskolan bör riktas och individanpassas mot den aktuella barngruppen (Aspelin, 
2013).  

För att kunna undervisa med ett relationellt perspektiv i förskolan behöver 
förskollärarna ha synsättet att barn i behov av särskilt stöd är i svårigheter och inte 
med svårigheter. Synsättet i svårigheter förutsätter att förskolans verksamhet kan 
förändras med de behov som finns, men med ett synsätt att barn i behov av särskilt 
stöd är med svårigheter ligger problematiken hos barnet och inte runtomkring 
barnet, så som miljön. Är det barnet med svårigheter är det omöjligt att anpassa en 
verksamhet för alla barn anser Emanuelsson (2007).  

Det relationella perspektivet är inte enkelt och smidigt att inta, det förutsätter att 
förskollärarna är medvetna om att synsättet kräver tid och resurser. Genom att inta 
ett relationellt perspektiv innebär det att arbetet som utformas inte är för stunden, 
utan ett arbete som ger förutsättningar för ett livslångt lärande. Emanuelsson, m.fl. 
(2001) skriver på grund av att det relationella perspektivet är ett specialpedagogiskt 
perspektiv kan det bidra till att förskollärare inte har hört talats om det relationella 
eftersom det tillhör specialpedagogiken. 

4 Metod     

Under det fjärde kapitlet redogör vi för vårt metodval, urval, datainsamlingsmetoder, 
tillvägagångssätt, dataanalys, etiska överväganden och tillförlitligheten.  

4.1 Metodval       

Syftet med studien har varit att ta reda på hur några förskollärare arbetar med att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd i den övriga barngruppen. Med utgångspunkt i 
studiens syfte och frågeställningar valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. 
För att undersöka studiens forskningsfrågor valde vi att använda oss av strukturerade 
observationer för att undersöka hur några förskollärare arbetar med barn som är i 
behov av särskilt stöd tillsammans med den gemensamma barngruppen. Efter 
observationerna valde vi att förtydliga och ställa frågor kring det vi sett genom 
ostrukturerade intervjuer.  

Vår studie är övergripande kvalitativ men det finns vissa kvantitativa drag. Bryman 
(2011) menar att fallstudier är något som ofta innehåller både kvalitativa och 
kvantitativa metoder. I och med att vi använt oss av flera strukturerade observationer 
och ostrukturerade intervjuer för att få fram ett resultat och diskussion blev studien 
en multipel fallstudie.  
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Bryman (2011) förklarar att multipel fallstudie är en typ av fallstudie där det används 
fler än ett fall för att underlätta teoriutvecklingen i studien. Fallstudie är en 
forskningsstrategi som syftar till att ge väsentliga kunskaper om det som undersöks. 
Ofta fokuseras det på ett enda eller några få fall som sedan undersöks mer grundligt 
för att få fram mer detaljerade kunskaper kring ämnet (Bryman, 2011). Fallstudier 
omfattar ofta kvalitativa och kvantitativa metoder. Bryman (2011) menar att när det 
kommer till fallstudier är begreppen pålitlighet och tillförlitlighet omdiskuterade, på 
grund av att kvantitativa forskare påstår att ett fall blir svårt att generalisera och 
därför kan tillförlitligheten bli svår att uppnå. I och med användandet av två 
metoder: strukturerade observationer och ostrukturerade intervjuer, använde vi oss 
av triangulering. Triangulering innebär användandet av flera metoder för att samla in 
data till studien (Bryman, 2011). I denna studie har vi använt oss av både kvalitativa 
och kvantitativa metoder för att sedan analysera ihop det med den valda litteraturen. 
Varje metod stärks upp med varandra, vilket ger inverkan på studiens trovärdighet.   

4.2 Datainsamlingsmetoder       

Under detta delkapitel redogör vi för de två datainsamlingsmetoder som vi använder 
oss av för att samla in data till studien.  

4.2.1 Observation         

Observationerna som utförts för denna studie har varit strukturerade. Strukturerade 
observationer kan även kallas för systematiska observationer. Observationerna 
genomfördes med ett observationsschema/observationsmall (Bryman, 2011) (se 
bilaga 2). Vi bestämde oss för att använda spaltdokumentation då vi båda har positiva 
erfarenheter från det under tidigare studier i vår utbildning. Spaltdokumentationen 
delades upp i fyra kategorier: 

- Vad görs – för att undersöka hur några förskollärare gör för att inkludera 
barn i behov av särskilt stöd i den övriga barngruppen 

- Vad sägs – för att ta vara på vad förskollärarna sade under situationerna 
- Reflektioner – för att skriva ner våra egna personliga tankar kring 

situationerna 
- Frågor – frågor som uppstod under observationerna som sedan skrevs ner i 

minneslistan. Dessa frågor utgick sedan intervjuerna ifrån. 

Bryman (2011) skriver att syftet med ett observationsschema är att säkerhetsställa 
varje deltagares beteende i olika kategorier. Det ska vara ett tydligt fokus som ska 
göra observatören medveten om vad och vem den ska observera. 
Kategorierna var förutbestämda innan observationerna utfördes för att på ett bättre 
sätt sammanställa de olika förskollärarnas handlingar.  

Vi valde att använda oss av strukturerade observationer då vi ansåg att det gav oss en 
mer verklighetstrogen bild på hur några förskollärare gör i verkligheten när det 
kommer till att inkludera barn i behov av särskilt stöd tillsammans med den övriga 
barngruppen, än vad det hade gjort om vi använt oss av enkäter eller intervjuer. För 
att säkerhetsställa att det inte bara var tomma ord som används under intervjuerna, 
utan att det faktiskt är något som förskollärarna även gör i praktiken.  
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4.2.2 Intervju         

Intervjuerna som utförts för denna studie har varit ostrukturerade. Ostrukturerade 
intervjuer kan förklaras på det sättet att intresset riktas mot respondentens 
ståndpunkter. Ostrukturerade intervjuer tenderar att likna ett vanligt samtal 
människor emellan (Bryman, 2011). Varför vi valde att använda oss av intervjuer var 
på grund av att kunna fråga förskollärarna hur de tänkt i de situationer vi observerat. 
Bryman (2011) förklarar att i kvalitativ forskning kan intervjuaren ställa 
uppföljningsfrågor utifrån respondenternas svar, intervjuerna tenderar att vara 
flexibla och följsamma.  

Vi anser att intervjuer ibland bara är ord som respondenterna säger men att det 
genom handling visar på något annat. I och med valet av att ha ostrukturerade 
intervjuer där frågorna utgick från observationerna kände vi inte att respondenten 
kunnat överanalysera frågorna. Genom att använda ostrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod gavs respondenterna möjlighet att ge beskrivande svar där 
intervjuaren får god möjlighet till uppföljningsfrågor. Vi ville inte att respondenterna 
skulle hinna tänka efter hur de svarade på de ställda frågorna utan vi ville att det 
skulle utgå från hur de faktiskt gör i praktiken. Intervjuerna ägde rum samma dag 
som observationerna utförts. Det ska tilläggas att en paus uppkom emellan 
observationerna och intervjuerna för att vi skulle hinna skriva ner frågorna som 
uppstod under observationerna. Frågorna skrevs ner i minneslistan för att sedan 
användas under intervjun.    

Frågeställningarna som vi använde oss av under intervjuerna var klara, tydliga och 
konkreta, något Bryman (2011) påpekar. Frågeställningarna utgick från våra 
observationer. Frågorna antecknades i en minneslista (se bilaga 3). Bryman (2011) 
skriver att en minneslista är ett vanligt verktyg i de ostrukturerade intervjuerna, för 
att på ett bättre sätt veta vilka områden som ska tas upp under intervjuerna med de 
olika respondenterna.  

4.3 Urval       

Antalet observationer och intervjuer begränsades utifrån den tidsram vi arbetat 
utefter. Vi begränsade oss till två deltagande förskolor, sex observationer och två 
intervjuer. Deltagarna i studien var alla förskollärare, men på den ena förskolan fanns 
även en tillgänglig resurslärare som inte har någon utbildning.  

Urvalet för studien utgick från ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), detta för att 
tiden för studien var begränsad. På grund av tidsbrist begränsades urvalet till 
närliggande förskolor som sedan tidigare var kända för oss. För att kunna utföra vår 
studie var vi noga med att se till att det fanns barn som är i behov av särskilt stöd på 
de aktuella förskolorna. Alltifrån barn som har en funktionsnedsättning, diagnos, 
samspelsproblem, talsvårigheter med mera. Urvalet är ett målinriktat val (Bryman, 
2011), där vi valde ut förskolor och förskollärare strategiskt utifrån studiens 
forskningsfrågor, istället för att välja en slumpmässig förskola att undersöka. 

4.4 Tillvägagångssätt       

Observationerna som utförts ägde rum i både utomhusmiljö samt inomhus miljö. Sex 
observationer utfördes under förutbestämda tillfällen. Observationstillfällenas längd 
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varierade mellan tjugo till trettio minuter per tillfälle. På vardera förskola 
observerades det två stycken styrda aktiviteter som samling och matsituation, och det 
observerades en icke-styrd aktivitet som uteleken. Observationerna gjordes på 
avdelningar med barn mellan 3-6 år och på avdelningar med barn mellan 4-6 år. Vi 
använde oss av en observationsmall under observationstillfällena (se bilaga 2).  

För att underlätta för respondenternas deltagande i intervjuerna ägde dessa rum på 
respektive förskola. Intervjuerna skedde enskilt tillsammans med respondenten. Vi 
intervjuade en förskollärare var för sig. Intervjuernas längd varierade mellan trettio-
trettiofem minuter och utgick från observationerna som gjorts tidigare. Frågorna som 
uppstått under observationerna skrev vi upp i en minneslista, ett stöd för oss under 
intervjuerna. Respondenterna fick frågan om det var okej att vi spelade in 
intervjuerna, vilket de båda respondenterna svarade ja på. Varför vi valde att spela in 
intervjuerna var för att inte missa något, samt för att kunna ha fullt fokus på 
respondenterna och deras svar. Intervjuerna var avslappnade och liknande ett vanligt 
samtal. 

4.5 Dataanalys       

Under varje observationstillfälle använde vi oss av ett observationsschema (se bilaga 
2). Utifrån observationsschemat skrev vi en minneslista (se bilaga 3) som vi använde 
oss av under studiens intervjuer. Intervjuerna spelades in och transkriberades 
ordagrant i efterhand. Tillsammans sammanställde vi studenter alla observationer 
och intervjuer i de olika förbestämda kategorierna: utevistelse, samling och 
matsituation. Vi tolkade våra observationer och intervjuer utifrån den sociokulturella 
respektive det relationella perspektivet. Vi har använt oss av innehållsanalys, vilket är 
en allmänt kvalitativ forskningsteknik. Innehållsanalys är en metod som används när 
det gäller analys av dokument och texter som på ett systematiskt och replikerbart sätt 
vill kvantifiera innehållet utifrån förutbestämda kategorier (Bryman, 2011). Utifrån 
kategorierna har vi använt oss av ett observationsschema där vi kollat efter: vad görs, 
vad sägs, reflektioner och frågor.  

4.6 Etiska överväganden       

Under studiens datainsamling har vi tänkt på de forskningsetiska principerna som 
både Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2017) skriver om i sina respektive skrifter. 
Dessa principer är: 

• Informationskravet – vi informerade om syftet för studien. Det är viktigt 
att den intervjuade vet om att deltagandet är frivilligt och att den när som får 
avbryta sin medverkan i studien.  

Detta uppfylldes genom att vi mailade de tänkta respondenterna och berättade om 
vår studie. Vi skickade med vårt missivbrev (se bilaga 1) där respondenterna delgavs 
syftet med studien. Vi frågade respondenterna om de kunde tänka sig att delta i vår 
studie, där både observationer och intervjuer skulle genomföras. 

• Samtyckeskravet – respondenten har rätt att bestämma över sin 
medverkan. Ska minderåriga intervjuas behövs tillstånd från deras 
vårdnadshavare.  



 14 

Detta uppfylldes genom att samtala kring de etiska principerna som vi tar upp här i 
texten. Genom att vi inte intervjuade eller observerade minderåriga behövdes inget 
tillstånd från deras respektive vårdnadshavare. Däremot så uppmuntrade vi 
vårdnadshavarna att läsa vårt missivbrev, som vi gav respektive förskola tillstånd att 
hänga upp i kapprummen på de avdelningar där vi utfört vår studie.  

• Konfidentialitetskravet – alla uppgifter vi samlade in om respondenterna 
skedde med största konfidentialitet. Inget som respondenterna svarade på ska 
kunna spåras tillbaka till personerna.  

Detta uppfylldes genom att samtliga respondenter var anonyma, inget går att spåra 
tillbaka till varken respondenterna eller de aktuella förskolorna.  

• Nyttjandekravet – uppgifterna som samlats in under studien får endast 
användas i forskningssyfte.  

Detta uppfylldes genom att vi meddelade de deltagande att materialet vi spelat in 
kommer att tas bort så fort betyget för studien kommit in och att det bara skulle 
användas för vår studie. De deltagande meddelades att studien kommer att 
publiceras på portalen DiVA*.  

4.7 Tillförlitlighet  

Under detta delkapitel redogör vi för begreppet tillförlitlighet. Bryman (2011) 
hänvisar till andra forskare som istället för att använda sig av begreppen validitet och 
reliabilitet använder sig av begreppen: trovärdighet och pålitlighet.  

4.7.1 Trovärdighet och pålitlighet        

För att kunna svara på studiens forskningsfrågor valde vi att använda oss av 
strukturerade observationer och ostrukturerade intervjuer. Vi valde att börja med att 
utföra våra observationer i två olika verksamheter. För att stärka studiens 
tillförlitlighet kompletterade vi observationerna med intervjuer, där respondenterna 
fick chansen att sätta ord på det vi sett och undrat över.  

Varför vi valde att lägga upp datainsamlingsmetoderna på det sätt vi gjorde var för att 
vi båda upplevt tidigare att under intervjuer finns det risk för att respondenterna 
svarar på ett sätt, men att det i handling visar sig att det arbetar på ett annat sätt. 
Genom att observationerna kom först kunde vi se hur förskollärarna arbetade i 
praktiken innan vi kunde ställa våra frågor. Detta är ett sätt att stärka studiens 
tillförlitlighet.  

Bryman (2011) menar att det kan vara svårt att få en tillräckligt bra pålitlighet på 
grund av att observatörernas uppmärksamhet försämras på grund av att det är svårt 
att koncentrera sig under längre stunder. Uppmärksamheten var något vi hade i 
åtanke under observationerna, vi försökte hålla observationstillfällena relativt korta 
för att minimera risken för trötthet vilket i sin tur leder till försämrad 
uppmärksamhet, som i sin tur kan leda till att vi missar något viktigt för studiens 
relevans. 

Under insamlingen av data använde vi oss av observationsscheman under 
observationerna och en minneslista under intervjuerna (Bryman, 2011). 
Observationsschemat var upplagt utifrån valda kategorier, som vi förbestämt. 
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Intervjuerna spelades in under godkännande från respondenterna. Under 
intervjutillfällena använde vi oss av en minneslista, där vi skrev upp frågor som 
uppkom under observationerna. Frågorna ställdes till respondenterna med möjlighet 
för följdfrågor, både för att förtydliga respondenternas svar men även för att vi 
uppfattade något intressant i svaret. Intervjuerna har transkriberats för att minimera 
risken för misstolkningar oss studenter emellan.  

5 Resultat och analys     

Under det femte kapitlet kommer vi att redogöra studiens resultat, utifrån våra två 
datainsamlingsmetoder, strukturerade observationer och ostrukturerade intervjuer. 
Tillsammans kommer vi att analysera de olika observationerna och intervjuerna. Det 
gjordes totalt sex stycken strukturerade observationer uppdelat på två olika förskolor 
samt en ostrukturerad intervju på vardera förskola. 

5.1 Observationer och Intervjuer     

För att kunna svara på studiens forskningsfrågor utfördes totalt sex stycken 
strukturerade observationer, två observationer av varje situation (utelek, samling och 
matsituation) samt två stycken ostrukturerade intervjuer som är utformade efter 
observationerna. Frågorna som kom upp under observationerna skrev vi upp i 
minneslistor (se bilaga 3).  

Förskola, respondent och observation (1) hör ihop tillsammans och förskola, 
respondent och observation (2) hör ihop tillsammans för att förtydliga 
sammankopplingarna i texten. Stödåtgärder och strategier som vi studenter fått fram 
i resultatet att förskollärarna på de två undersökta förskolorna använt sig av i arbetet 
med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten är: bildstöd, 
handledning från specialpedagog, mindre grupper, testar sig fram för att hitta en 
lösning, stöttning från chefen samt närvarande och aktiva förskollärare.  

5.1.1 Utelek         

Vi observerade två olika utevistelser, där den ena barngruppen från förskola (1) 
befann sig i skogen och den andra förskolans (2) barngrupp befann sig på utegården.  

Under observation (1) fick både jag och förskolläraren syn på hur en pojke (pojke 1) 
bad en annan pojke (pojke 2) att vända sig med ryggen mot honom för att sedan 
springa iväg. Förskolläraren reagerade direkt genom att ta pojken som blev ensam i 
handen och följde efter de andra pojkarna, där deras agerande ifrågasattes. Pojken 
fick hjälp in i leken av förskolläraren som stannade kvar för att själv observera vad 
som hände. Pojkarna som lekte i en grupp om fem stycken sprang frenetiskt och 
hämtade pinne efter pinne, pinnarna var köttbitar. Pojke 1 sade åt pojke 2 att det bara 
ska vara tjocka och breda pinnar, när pojke 2 hämtade detta, så ändrar pojke 1 sig och 
plötsligt ska det vara smala och korta pinnar. Återigen gick förskolläraren in för att 
ifrågasätta pojke 1 som tydligt bestämmer i denna lek. Leken avbröts efter samtalet 
då gruppen samlades för att gå tillbaka till avdelningen.   

Under observation (2) befann sig barngruppen på förskolans (2) utegård. Barnen som 
befann sig på gården lekte både ensamma och tillsammans med kompisar. Ett barn 
som befann sig ute på gården, klassades som ett barn som är i behov av särskilt stöd. 
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Detta barn stod mest och tittade vad de andra barnen gjorde. Barnet agerade aldrig 
tillsammans med de andra barnen och gick från ställe till ställe på gården, hittade 
aldrig sin plats eller kompisar att samspela med. Det tog en stund innan en 
förskollärare hjälpte barnet att komma igång med en lek. När en förskollärare tillslut 
började interagera med barnet valde denna att göra en ramsa som gjorde att barnet 
tittade upp och började svara på tillfrågade frågor. När förskolläraren började med 
ramsan inkluderades andra barn som också visade intresse. Barnen och 
förskolläraren samspelade under en stund och fick tillsammans igång en bra lek 
utefter vad barnet som är i behov av särskilt stöd intresserade sig för. När 
ramsan/leken avslutades så avstannade samspelet och leken. Barnet i behov av 
särskilt stöd började återigen att vandra omkring utan att interagera med andra.  

Respondent (1) berättade om fördelarna med att dela upp barngruppen i mindre 
grupper. Förskola (1) har en stor barngrupp, och när förskollärarna började arbetet 
med mindre grupper upplevde de att barnen mådde mycket bättre. Barnen vågade 
komma till tals och komma fram mer, det blev inte lika många att konkurrera mot. 
Respondent (2) uttrycker också att mindre grupper är bättre än större sammanhang 
och speciellt för att kunna inkludera de barn som är i behov av särskilt stöd. 
Uppdelningen av barngruppen skapar möjligheter till att fokusera på barnens 
intressen, vilket resulterar i att barnen blir intresserade av den aktuella aktiviteten 
och vill då delta och bli inkluderade.  

Respondent (2) svarade i intervjun att när det kommer till barnet som beskrivs  i 
observation (2) är det viktigt att aktiviteterna eller den fria leken blir något som 
intresserar barnet annars interagerar inte barnet med de övriga barnen. Respondent 
(2) förklarade att med hjälp av lekar och ramsor på utegården intresserade sig barnet 
som är i behov av särskilt stöd i leken. Leken gjorde även andra barn intresserade och 
tillsammans kunde barnen samspela. Respondent (2) uttryckte att det är många barn 
som tycker det är roligt när de vuxna deltar aktivt i barnens lek, men att det ibland 
inte finns tid till förskollärarna att delta i barnens lek. Tidsbristen gör även att barn 
som behöver stöttning eller hjälp in i en aktivitet inte får det. När det är brist på 
personal behöver förskollärarna som är ute ha koll på barngruppen, vilket gör att det 
helt enkelt inte räcker till att delta eller stötta i barnens lek. Respondent (2) 
förklarade att det är mest på förmiddagarna som förskollärarna har tid att stötta 
barnen att inkluderas i andra barns lek på utegården då de är full personalstyrka, på 
eftermiddagen är det mycket raster och annat som behöver fixas för att verksamheten 
ska gå ihop. Det uttrycks även med denna respondent att det är för stora barngrupper 
för att räcka till med den personalstyrka de har.  

Analys: Det resultatet visade under utevistelsen var att det är viktigt att 
förskollärarna är närvarande i barnens lek så att de kan stötta barnen som är i behov 
av särskilt stöd för att kunna inkluderas i utevistelsen. Det visade sig också att vissa 
barn behövde mer eller mindre stöttning, en del behövde bara hjälp in i leken för att 
kunna samspela med kamraterna medan barnet i observation (2) behövde en ständigt 
närvarande förskollärare för att kunna samspela med andra barn. Det är som Palla 
(2009) skriver att barn är olika och har olika behov. Hade det varit en annan 
situation är det inte säkert att barnet i den andra observationen (2) hade behövt en 
ständigt närvarande förskollärare, utan att det var utevistelsen som gjorde att barnet 
behövde den stöttningen. Sandberg och Norling (2014) beskriver att det aldrig finns 
några färdiga metoder när det kommer till barn i behov av särskilt stöd, utan att 
förskollärarna får hitta en metod för den aktuella situationen. I dessa två situationer 
var det just att förskollärarna antigen fick stötta barnen in i leken eller stanna kvar så 
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att barnen i behov av särskilt stöd kunde inkluderas i förskolans utevistelse. Vi ser 
utifrån resultat att förskollärarna intar ett relationellt perspektiv genom att testar 
olika metoder för att kunna inkludera. Det är inte alltid en enkel uppgift men 
förskollärarna visar på en vilja till att kunna inkludera barn i behov av särskilt stöd i 
övriga barngruppen. Resultatet påvisar att mindre grupper gynnar arbetet 
tillsammans med barnen. Barn ges mer tid och möjlighet till deltagande i de dagliga 
aktiviteterna som verksamheten erbjuder. Förskollärarna hinner vara mer 
närvarande i barnens lek, vilket har betydelse för de barn som är i behov av särskilt 
stöd. Melin (2013) skriver att barnen har snarlika behov och behöver accepteras för 
att kunna känna en tillhörighet. Med hjälp av personalens tänkande kring att bilda 
mindre grupper kan barnen bli del i gemenskapen, vilket leder till att alla barn kan få 
känna en tillhörighet i verksamhetens barngrupp. Palla (2011) beskriver att inget 
barn på förskolan ska behöva vara ensamt och finns det då strategier och metoder till 
att undvika detta är det viktigt att förskollärarna skapar de möjligheter som finns för 
att kunna inkludera alla barn. Sandström (2014) skriver att vi inte ska se barnet som 
problemet, utan att det är det runtomkring som skapar problem för barnen som är i 
behov av särskilt stöd. Det relationella perspektivet vill inte stänga ute något barn 
från den gemensamma barngruppen, utan perspektivet visar på att det finns 
möjligheter till att inkludera alla barn om verksamheten anpassas utifrån de barn 
som råder i barngruppen (Emanuelsson, m.fl. 2001). Observationerna i resultatet 
visade att ett sådant exempel kan vara när det bildas mindre grupper eller att 
förskollärarna fanns tillhands för att kunna närvara i barnens utelek. Dessutom ses 
barngruppen som en tillgång för barnets lärande och utveckling utifrån den 
sociokulturella teorin (Strandberg, 2006). Dilemmat som visade sig i resultatet var 
att barn i behov av särskilt stöd blev osynliga när det var personalbrist. Det fanns helt 
enkelt inte alltid tid till att inkludera barn i behov av särskilt stöd under varje 
utevistelse. Det blir som Dyson och Millward (2000) uttrycker att barn i behov av 
särskilt stöd blir osynliga i en inkluderande verksamhet och därmed skapar 
dilemman med att tillgodose varje barns behov. Förskollärarna visade i resultatet en 
vilja till att inkludera barn i behov av särskilt stöd även om arbetet ibland kan vara 
svårt.  

5.1.2 Samling         

Vi såg i de båda observationerna att förskollärarna aktivt gjorde att alla barnen skulle 
få känna sig delaktiga och inkluderade men att tiden för samlingen inte räckte till för 
att alla barnen skulle kunna delta. När alla barn inte fick möjlighet att delta 
resulterade det i att vissa barn uttryckte en besvikelse och intresset för att vara med i 
samlingen svalnade, speciellt de barnen som är i behov av särskilt stöd.  

På förskola (1) fick barnen träna på begreppsord under samlingen. Förskolläraren 
som höll i samlingen bad barnen att ställa olika föremål antingen framför, bakom, 
bredvid, under, på eller i. När barnen sedan ställt föremålet på den plats som 
förskolläraren angivit, bekräftade förskolläraren var föremålet stod. Barnen fick i tur 
och ordning göra detta men som sagt räckte inte tiden till för att alla barnen skulle få 
plocka ett föremål och placera det utifrån ett begrepp, detta ledde till att vissa barn 
tröttande och lade sig ner på samlingsmattan. På förskola (2) skulle barnen sjunga 
olika sånger som började på samma bokstav som barnens namn under samlingen. 
Förskolläraren som höll i samlingen frågade ett barn i taget vilken bokstav barnets 
namn började på. När barnet hade svarat på vilken bokstav det var satte 
förskolläraren på en sång med den bokstaven. Alla barn fick inte chansen att delta i 
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samlingen. Detta ledde till att intresset hos vissa barn svalnade då de kände på sig att 
de inte skulle få säga sin bokstav. Ett barn som är i behov av särskilt stöd svarade 
”Jag vill inte vara här inne för jag tycker inte om sången” Förskolläraren lyckades att 
hålla kvar barnet, genom att barnet fick hjälpa till att trycka fram sångerna men det 
tog inte lång tid innan barnet sprang ut och inte deltog i samlingen.  

De båda respondenterna uttryckte en oro av att känna sig otillräckliga för barnen och 
att de försökte planera aktiviteterna på en nivå så att alla barn skulle kunna delta. De 
känner sig ofta otillräckliga vid samling. Respondent (1) uttrycker även att det kan 
vara svårt att planera aktiviteter utifrån allas nivå då barnenligger i olika 
utvecklingsstadier. Barnen på förskola (1) är mellan 4-6år, där vissa har knäckt 
läskoden medan andra barn knappt känner igen sitt namn. Förskollärna menar att 
barnen som har en högre nivå kan bli understimulerade, medan barnen med lägre 
nivå kan få det svårt att hänga med. ”Det är en svår balansgång att ta sig 
an”(Respondent 1).   

Respondent (1) nämner att de använder sig av olika verktyg för att lättare kunna 
inkludera alla barn i aktiviteterna. Verktygen kan tillexempel vara, bildstöd. Bildstöd 
kan hjälpa barn vid bland annat övergångar av olika aktiviteter men även att barn 
som inte har språket kanske lättare förstår genom bilder än ord. Respondent (2) 
menar att det är inte alltid enkelt att hitta de rätta verktygen då det är individbundet 
vad som fungerar till varje barn, men genom att våga testa öppnar det nya 
möjligheter och något som kan ge resultat. ”Det svåra är just att varje barn är unikt 
och att alla barn är olika, vilket gör att varje metod som genomförs är 
individanpassat.”(Respondent 2). Respondent (2) förklarade att ett barn som är i 
behov av särskilt stöd i verksamheten är intresserad av att läsa böcker och har 
personalen samlingar kring böcker är det inga problem för barnet att stanna kvar då 
det är något som intresserar barnet. Respondent (2) förklarade sedan att detta är 
samma barn som tidigare hade gått ifrån samlingen med sånger som observerats för 
att intresset hade svalnat för just det barnet i den samlingssituationen. 

Analys: Resultatet vi fått fram visade på att barnen uttryckte en viss besvikelse över 
att inte alltid hinna få delta aktivt i samlingsaktiviteterna, vilket kan betyda att 
barnen inte känner sig delaktiga under samlingen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 
2003). Eriksson (2014) anser om barnen inte känner sig delaktiga är det lättare för 
barnen att bli ”stökiga” under samlingen, vilket kan bli en känsla av utanförskap från 
den övriga barngruppen. I ett relationellt perspektiv är förutsättningarna att alla barn 
känner sig delaktiga för att kunna inkluderas (Emanuelsson, m.fl. 2001). Det 
förutsätter också i den sociokulturella teorin att alla barn kan utbyta erfarenheter 
med varandra i den sociala kontexten för barnets lärande (Strandberg, 2006). Melin 
(2013) anser att ett sådant lärande inte blir möjligt om inte alla känner en tillhörighet 
i gruppen. Hade barnen istället stannat kvar och inte blivit stökiga hade det betytt att 
förskollärarna hade metoder kring att inkludera alla barnen i samlingarna och 
därmed inta ett relationellt perspektiv. Dessutom ur ett förskolepedagogiks 
perspektiv är det viktigt att som förskollärare att fånga upp barnens värld och tankar 
för att kunna göra barnen delaktiga (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Under 
samlingarna blev det mycket väntande för barnen, alla hann inte med och det blir en 
tydlig besvikelse. Vi såg utifrån resultatet att samlingarna kan med fördel delas upp i 
två mindre grupper för att kunna ge mer utrymme till barnen att delta och försöka 
stanna kvar i aktiviteterna. Sandberg, m.fl. (2010) anser att aktiviteterna som 
genomförs i förskolan ska anpassas utefter alla barn och då kan mindre grupper vara 
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en metod så att alla barn känner sig delaktiga i samlingen, detta är något vi sett 
utifrån resultatet.  

Resultatet visade även att det är viktigt att förskollärarna använder sig av de ”rätta” 
verktygen till varje barn. Samlingen som hölls på förskola (1) innefattade 
begreppsord, där barnen blev tillbedda att ta en bild för att placera utefter ett 
begrepp. Under denna samling så visade sig bildstödet även vara till hjälp för de 
barnen som inte riktigt kunde betydelsen av tillexempel en kista. Förskolläraren tog 
då upp bilden och visade barnet för att skapa en betydelse mellan ordet och bilden. 
Detta visade på att om bildstöd är något som är bra att använda. Det visade sig även i 
resultatet att verktygen som använts är individanpassat vilket gör att verktygen som 
använts inte nödvändigtvis behöver fungera på alla barn, utan förskollärarna behöver 
lära känna varje barn för att veta vad som fungerar bra på just det individuella 
barnet. Vi såg utifrån resultatet att verktygen inte är förutbestämda, utan att 
förskollärarna får testa sig fram vad som fungerar och inte. Resultatet visade att 
förskollärarna visar en vilja till att kunna inkludera barn i behov av särskilt stöd, 
genom att testa olika metoder och verktyg. Förskollärarna behöver hela tiden testa sig 
fram men de gav heller inte upp i arbetet med att hitta de ”rätta” verktygen för att 
kunna inkludera alla barn. Vi ser utifrån resultatet att förskollärarna intar ett 
relationellt perspektiv, då de försöker anpassa verksamheten till varje barns 
individuella behov för att kunna inkluderas i verksamheten. Tillexempel på hur 
förskollärarna försöker anpassa verksamheten till barnets individuella behov är 
tillexempel att de använder sig av bildstöd. Undervisningen som sker måste ur ett 
relationellt perspektiv anpassas till den aktuella barngruppen och inte bli en generell 
undervisning (Aspelin, 2013). Förskollärarna försökte anpassa undervisningen till 
den aktuella barngruppen genom att ständigt testa nya lösningar för vad som 
fungerar för den aktuella barngruppen. Detta visades genom bland annat bildstöd 
som användes under begreppssamlingen samt att förskolläraren på förskola (2) 
erbjöd barnet möjlighet att få hjälpa till under samlingen för att barnet skulle stanna 
kvar.  

5.1.3 Matsituation         

Vi valde att observera två olika matsituationer för att se hur förskollärarna gjorde för 
att inkludera alla barn vid maten. Den ena observationen (2) visade att det var en rätt 
rörig matsituation och speciellt där det satt ett barn som är i behov av särskilt stöd. 
Barnet hade svårt att sitta stil, kallade på uppmärksamhet av den förskolläraren som 
satt med vid bordet. Barnet mer eller mindre tog över situationen. Det förskolläraren 
gjorde under denna situation var att svara på pojkens frågor, var lugn under hela 
situationen och sa till pojken att sitta ner. Förskolläraren tillät inte pojken att ta över 
situation, utan på något vis lyckades förskolläraren att både ha kontroll över pojken 
men också lyckas samtala med de övriga barnen. Det syntes inga tecken på att de 
andra barnen kände att de led över att pojken som är i behov av särskilt stöd var 
högljudd och pratade konstant. Det syntes heller inga tecken på att de andra barnen 
inte fick sina behov tillgodosedda, under maten. Förskolläraren gjorde sitt yttersta för 
att få en sådan bra matsituation som möjligt och trots den röriga situationen bjöd 
förskolläraren in alla barn att inkluderas genom att samtala tillsammans.   

Under matsituationen på förskola (1) uppstod en liknande situation som beskrivs 
ovanför, där ett barn som är i behov av särskilt stöd tog över matsituationen och tog 
upp förskollärarens fokus när denna ätit färdigt. Barnet klättrade och stod upp på 
stolen, tramsade omkring och förskolläraren sade åt barnet flera gånger om på ett 
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tålmodigt sätt. Det märktes att de resterande barnen vid bordet inte fick samma fokus 
från förskolläraren och istället ägnade sig åt att samtala med varandra.  

Båda respondenterna uttryckte att det är stora barngrupper och att det ibland är svårt 
för förskollärarna att hinna med att tillgodose alla. Respondent (2) uttryckte 
tillexempel att på grund utav barngruppens storlek och förskolans miljö blir det 
rörigt vid matsituationerna. Respondent (2) förklarade för att få en lugnare 
matsituation har förskollärarna kommit fram till att de behöver två sittningar vid 
lunchen annars är det inget barn som får matro. Trots att personalen har hittat en 
metod kring hur det kan bli lugnare matsituationer upplever de att barnen som är i 
behov av särskilt stöd blir uppe i varv när övergången sker mellan de två sittningarna. 
Barnen möts och det blir många barn på samma ställe, vilket resulterar i att vissa 
barn redan är uppe i varv när det kommer och sätter sig vid andra sittningen.  

Respondent (2) förklarade att de inte har hittat någon färdig metod, utan att det 
behövs en verksamhetsförändring i miljön och då är det ekonomi och chefer som 
blandas in. Respondent (2) uttryckte att om miljön på något vis förändras så att 
barnen inte behöver mötas vid övergångarna till de två sittningarna, hade alla barn 
fått en lugnare matsituation. ”Om det blir lugnare matsituationer är det också enklare 
att inkludera alla barn vid matbordet.”(Respondent 2). Respondent (1) förklarade att 
barnen hämtar sin mat själva vid ett buffébord. Det finns alltid en närvarande 
förskollärare vid bordet för att kunna hjälpa barnen om det behövs. En av pojkarna 
som är i behov av särskilt stöd får alltid hämta mat allra först. Det framkommer att 
den pojken inte har ro att sitta stilla vid bordet, då han saknar rutiner hemifrån. 
Arbetslaget och specialpedagogen har gemensamt kommit fram till att när han är klar 
får han duka av och sätta sig i soffan och bläddra i en bok, för att inte störa resten av 
barnen. Respondent (1) menar att detta inte är något förskollärarna har sett att de 
andra barnen reagerat på. Respondent (1) tar upp jämförelsen att äta med rutiner i 
förskolan medan hemma är det vanligt att barnen sitter framför teven och äter, att 
detta kan vara något som kan skapa krockar hos vissa barn. Respondent (1) menar att 
detta kan försvåra matsituationerna i förskolan då det skiljer sig mycket mellan 
förskolan och hemmet. Respondent (1) menar att vi måste tänka efter vilka krav vi 
ställer på barnen. Pojken som nämns blev tidigare alltid bortplockad vid måltiden då 
han inte kunde bete sig, det var utbrott på utbrott. Det framkom i samtal med 
föräldrarna att barnet inte hade några rutiner kring matsituationer hemma. Kraven 
för den omtalade pojken förklarade respondent (1) blir att pojken får hämta sin mat 
och sitta stilla medan han äter men att pojken sedan får duka av och gå och sätta sig i 
soffan med en bok, när pojken har ätit klart. De andra barnen kan förskollärna ställa 
högre krav på, som inte bär på samma erfarenheter från hemmet säger respondent 
(1).  

Analys: Det vi såg bland alla våra observationer var att vid samling och utevistelse 
riskerar barn i behov av särskilt stöd att bli exkluderade från den övriga barngruppen 
om förskollärarna inte fanns tillhands. När det kom till matsituationen såg vi att det 
är den övriga barngruppen som riskerar att bli utelämnad från situationen. Det 
visade sig att barnen som är i behov av särskilt stöd krävde betydligt mer 
uppmärksamhet av förskollärarna vid matsituationerna som gjorde att de andra 
barnen inte fick den tid de behövde vid matbordet. Däremot såg vi skillnader på de 
två observationerna vi gjort. Observationen (1) visade ett mer tydligt sätt hur de 
andra barnen inte fick lika mycket tid från förskollärarna medan under observation 
(2) kunde förskollärarna trots en stökig situation finnas mer tillhands för alla barnen.  
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Utifrån situationerna såg vi två anledningar till varför matsituationerna blev som det 
blev. Dels kan det bero på hur förskollärarna i en rörig situation ser på vilka 
möjligheter det finns istället för att fastna i det negativa träsket. Går förskollärarna in 
med en negativ inställning på grund av den röriga situationen som uppstår i 
observationerna menar Palla (2009) att förutsättningarna för att lyckas inkludera alla 
barn i den övriga barngruppen blir mindre. Den andra anledningen till varför 
situationerna blev som det blev skriver Palla (2009) handlar om att barn i behov av 
särskilt stöd kräver mer än vad förskollärarnas kompetens räcker till och därför kan 
förskollärarna känna en hopplöshet vid till exempel matsituationerna. Utan 
kontinuerligt arbete med specialpedagoger blir arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd svårt menar Palla (2009). Utifrån det relationella perspektivet behöver 
perspektivet genomsyra verksamheten för att kunna bidra till barnens livslånga 
lärande. Utifrån resultatet ser vi hur förskolläraren från observation (2) intog ett 
relationellt perspektiv vid matbordet, då förskolläraren aktivt inkluderar alla barn 
trots en ”stökig” situation. Förskolläraren från observation (1) fick inget grepp om 
situationen och kunde därför inte inkludera alla barnen, detta tyder på att 
förskolläraren i denna situation inte kunde inta ett relationellt perspektiv. 

5.1.4 Handledning         

Intervjuernas resultat påvisade förskollärarnas ageranden under observationerna. I 
och med intervjuerna fick vi en tydligare bild på vilka stödåtgärder/metoder och 
strategier som förskollärarna använder sig av i arbetet med barn som är i behov av 
särskilt stöd. Genom intervjuerna fick vi veta att båda förskolorna som vi varit på och 
gjort observationer har stöd från specialpedagog. Specialpedagogen finns där för att 
handleda förskollärarna i deras arbete med barn i behov av särskilt stöd. Det 
framkommer att den ena förskolan har stöd av en resurslärare, som finns tillgänglig 
för hela barngruppen, medan den andra förskolan uttrycker en önskan om en 
resurslärare men att de inte kommer att få någon då kommunen säger nej till 
resurslärare för barn utan diagnos. Respondent (2) uttryckte att förskollärarna har 
stöttning från chefen som har tidigare erfarenheter av att arbeta med barn i behov av 
särskilt stöd och får därigenom vägledning hur personalen ska gå tillväga. Det 
uttrycktes från respondent (2) att förskollärarnas olika kompetenser är en fördel. 
Vidare menar respondent (2) att det ibland finns någon i personalen som fått en 
djupare relation till ett barn, vilket resulterar i att den förskolläraren har ett 
förhållningssätt gentemot det barnet som kanske den övriga personalen inte har. 
Respondent (2) menar att det är viktigt inom personalen att utbyta erfarenheter i en 
öppen dialog för att hjälpa och stötta varandra. Respondent (1) uttryckte att 
relationen till barnen som är i behov av särskilt stöd kan vara starkare mellan vissa i 
arbetslaget. För att underlätta arbetet kan den ta hand om barnet när det uppstår en 
situation som skapar oro.  

Analys: Resultatet visade att det är viktigt att förskollärarna får handledning från 
specialpedagoger eller andra myndigheter och inte enbart arbetar med barn i behov 
av särskilt stöd utifrån sina egna kunskaper. Trots att de kunskaper förskollärarna 
besitter är det alltid positivt med stöttning från någon med mer erfarenhet. Det blir 
tydligt att Palla (2009) menar att förskollärarna har kunskapen om barnet men att 
tillexempel specialpedagogerna kan handleda förskollärarna i de situationer där 
förskollärarna inte vet hur de ska agera. Handling från specialpedagoger visar i 
resultatet vara en stor metod för att skapa strategier till att inkludera barn i behov av 
särskilt stöd i den övriga verksamheten. Även detta visar att förskollärarna intar ett 
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relationellt perspektiv då de tar vara på flera olika möjliga metoder för att kunna 
inkludera barn i behov av särskilt stöd i den övriga verksamheten (Emanuelsson 
m.fl., 2001).    

5.2 Resultatsammanfattning       

Det som framkommit i resultatet är att det inte fanns några färdiga metoder eller 
strategier när det kommer till att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den aktuella 
verksamheten. Arbetet handlar om att individanpassa lösningar för varje enskilt barn 
som är i behov av särskilt stöd. Utifrån resultatet såg vi att det kan bero på att det inte 
finns någon direkt tidigare forskning kring vilka metoder som använts i förskolans 
verksamhet för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den övriga verksamheten 
(Sandberg & Norling, 2014).  

Det framgår i vårt resultat att det inte finns några färdiga strategier och metoder 
eftersom vi har gjort våra observationer på två olika ställen och att det då ibland 
påvisar olika metoder på liknande situationer. Utevistelsen visade på ett sådant 
exempel, där ett barn var i behov av en närvarande förskollärare hela utevistelsen för 
att kunna inkluderas med de andra barnen, medan i den andra observationen räckte 
det med att förskolläraren fanns tillhands men inte deltog aktivt i leken. Barn är 
återigen olika och kräver olika stöttning för sina olika behov.  

6 Diskussion     

Under det sjätte kapitlet kommer vi att redogöra för en metoddiskussion. Det 
fortsätter sedan med diskussioner kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd 
och stödåtgärder. Vi avslutar kapitlet med en slutsats, vad studien har för relevans för 
vår kommande yrkesroll samt fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion       

Syftet med denna studie var att undersöka hur några förskollärare arbetar med att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd i den övriga barngruppen. Vi vill undersöka 
vilka metoder och strategier som förskollärarna använder sig av i det arbetet. För att 
söka svar på våra forskningsfrågor använde vi oss av strukturerade observationer 
samt ostrukturerade interjuver. Genom de valda metoderna fick vi fram ett resultat 
baserat på studiens syfte och forskningsfrågor. Observationstillfällena var noga 
utvalda utifrån situationer där vi uppfattat att barn i behov av särskilt stöd tenderar 
att exkluderas i aktiviteter från den övriga barngruppen. Utifrån observationerna 
formulerade vi intervjufrågor för att få svar på hur några förskollärare tänkte i deras 
ageranden kring att inkludera barn i behov av särskilt stöd i några exemplifierade 
situationer.  

Vi tänkte från början använda oss av färdigformulerade frågor, men efter samtal med 
varandra kom vi fram till att formulera frågorna utifrån observationerna. Vi valde att 
göra på detta sätt på grund av att stärka studiens tillförlitlighet, då vi genom 
intervjuerna förstärkte det vi sett under observationerna.  

För att göra studien mer trovärdig hade vi velat göra fler observationer samt 
intervjuer. Genom att göra fler observationer och intervjuer hade vi fått en tydligare 
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bild på hur det fungerar i praktiken och om det förändras från tillfälle till tillfälle, 
eller om förskollärarna har fasta metoder och strategier i deras arbete med att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd. Vi hade även velat göra observationerna ihop 
för att kunna få en samsyn och lättare kunnat diskutera händelserna utifrån vad vi 
sett. Intervjuerna hade vi velat göra tillsammans, då svar kan uppfattas på olika sätt.  

Genom användandet av både observationer och intervjuer som metod har vi sett i 
handling hur några förskollärare arbetar i praktiken och även fått svar i ord. Vi har 
tidigare uppfattat att under intervjuer berättar respondenterna hur de vill arbeta men 
att under observationerna så visar förskollärarna på något annat. Utifrån tidigare 
erfarenheter bedömer vi att användandet av två metoder ger oss en mer 
verklighetstrogen bild på hur några förskollärare arbetar i verksamheten. Det visade 
att det inte bara är ord som sades utan att det även visade sig i praktiken.  

Något vi såg som negativt var studiens tidsram. Vi kände oss tvungna att begränsa 
både antal observationer och intervjuer. Observationstillfällena försökte vi studenter 
att hålla relativt korta för att kunna ha ett skarpt fokus under hela 
observationstillfället. Intervjuerna begränsades till runt trettio – trettiofem minuter 
på grund av att respondenterna inte kunde undvara mer tid. Intervjuernas längd 
passade bra in för både respondenterna och oss , då vi ansåg att vi fick svar på alla 
våra frågor. Bryman (2011) skriver att en längre tidsram ger observatörerna en 
tydligare bild av vad som sker och därmed kan fastställa att det som setts är 
trovärdigt. Under en kortare tidsram är risken att studien inte blir lika trovärdig. 
Hade studiens omfång varit större så är vi medvetna om att resultatet i studien 
kunnat skifta men också gett oss en mer trovärdig bild om hur arbetet fungerar i 
verksamheterna. Något som vi båda studenter upplevt som svårt under tidigare 
intervjuer är när frågorna lämnas ut i förväg till respondenten och de hinner tänka 
över sina svar, som ofta då bara är ord på hur de vill göra men att det inte är så de gör 
i praktiken. Därför undvek vi sådana situationer i denna studie. 

Svårigheter vi hade med datainsamlingen var att tillsammans få komma ut till 
förskolor och observera och intervjua. Varför detta var ett problem är för att många 
förskolor har som policy att för många nya människor i barngrupperna skapar oro 
hos barnen. Vilket gjorde att vi fick dela på oss och utföra observationerna och 
intervjuerna på olika förskolor. Vi ansåg att trots uppdelning under metoderna har vi 
fått fram ett resultat som besvarar an studiens forskningsfrågor och syfte. Under 
studiens gång har vi reflekterat över och diskuterat hur metoderna påverkat studiens 
resultat när metoderna utförts enskilt. Däremot hade det funnits fördelar om båda 
deltagit under alla observationer och intervjuer, då samtalen oss emellan kanske hade 
blivit annorlunda. När inte båda deltar kan det bli att den som utfört observationen 
alternativt intervjun styr in den andra på sin tankebana. Vi har under studiens gång 
hållit en levande diskussion kring vår insamlade data. 

Något vi upplevt under observationstillfällena var att både barnen och förskollärarna 
var medvetna om vår närvaro. Detta gjorde att vi funderade över om förskollärarnas 
agerande var tillförlitligt eller om de gjorde sig till på grund av att vi fanns 
närvarande. Genom att vi utformat våra intervjufrågor utifrån förskollärarnas 
ageranden under observationerna kunde respondenterna förtydliga sitt agerande 
med ord.  

Studien grundar sig i en sociokulturell teori och ett relationellt perspektiv vilka vi 
studenter var bekanta med sedan tidigare. Genom att vi studenter var bekanta med 
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teorin och perspektivet gjorde det att vi studenter redan från början kunde gå in med 
specifika kunskapsglasögon.  

6.2 Resultatdiskussion       

Under detta delkapitel kommer vi att diskutera vårt resultat på studien.  

6.2.1 Inkludering av barn i behov av särskilt stöd         

Förskollärarna har i uppdrag att alla barns olikheter ska bli en förutsättning i 
förskolans pedagogiska arbete (Lagerlöf & Wallerstedt, 2014). Inkludering av barn i 
behov av särskilt stöd har inte alltid varit en självklarhet, utan det har varit vanligt att 
barn i behov av särskilt stöd i skolan har fått en egen undervisningsform som 
exkluderar barnen från den övriga verksamheten (Sandström, 2014). Vår studie 
visade att förskollärarna hade ett föränderligt arbetssätt, en vilja att förändra för att 
kunna tillgodose varje barns behov i den inkluderande verksamheten. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2003) menar att ur ett förskole pedagogiskt perspektiv är 
det viktigt att ha en vilja samt att fånga upp barnens värld och perspektiv på saker 
och ting för att göra barnen delaktiga i den sociala kontexten. I resultatet framkom 
det att förskollärarna ibland måste gå in i barnens lek för att stötta barnen och hjälpa 
dem att inkluderas med varandra. I ett sådant skede skapar barnen förståelse för 
varandras olikheter, att göra olikheterna till något positivt och en tillgång för 
barngruppen istället för att se på olikheterna som negativt och skapa ett utanförskap 
för barn i behov av särskilt stöd gentemot den övriga barngruppen. Barn behöver få 
möta varandras olikheter i den sociala kontexten för att skapa en förståelse för 
varandras olikheter och därmed acceptera varandra (Melin, 2013). Vygotskij (1995) 
menar att det är viktigt att vidga barns erfarenheter. Läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016) uttrycker att alla barn ska känna att de är en tillgång för gruppen. 
Det relationella perspektivet förutsätter att förskollärarna kan anpassa verksamheten 
utifrån de behov som finns i barngruppen (Emanuelsson, m.fl., 2001). Vår studie 
visade att arbetet med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den övriga 
barngruppen inte alltid var en lätt uppgift men att förskollärarna försökte.  

Vår studie visade att de deltagande förskollärarna försökte inkludera barn i behov av 
särskilt stöd i den övriga barngruppen genom att göra barnen delaktiga. Genom 
samlingen med sånger där ett barn tappar fokus, försöker förskolläraren fånga in 
barnet genom att göra den delaktig i att utföra samlingen. Förskollärarna försökte i 
den mån som de kunde planera aktiviteter för att ge alla barn möjlighet att delta. 
Förskollärarna försökte under samlingsobservationerna att göra barnen delaktiga. 
Barnen blev tillfrågade att aktivt delta i de olika samlingsaktiviteterna. Tyvärr räckte 
inte tiden till under samlingarna för att alla barn skulle få tid att aktivt delta, vilket 
ledde till besvikelse hos vissa barn.  I det relationella perspektivet är 
förutsättningarna att barnen känner sig delaktiga för att kunna inkluderas med 
barngruppen (Emanuelsson, m.fl., 2001). Ahlberg (2009) menar att inkludering 
förutsätter att barnen kan vara delaktiga. Studien visade att några förskollärare 
försökte med de kunskaper de hade att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den 
övriga barngruppen. Trots motstånd och brist på kunskaper ville förskollärarna 
arbeta för alla barns rätt att delta i den pedagogiska verksamheten. Förskollärarna 
uttryckte att det är svårt att planera aktiviteter för att det ska passa alla barns olika 
nivåer. Om uppgiften är för lätt kan vissa barn bli understimulerade och tappa 
intresset vilket även barnen kan göra om uppgiften är för svår. Förskollärarna 
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menade att arbetet med att planera uppgifter som är anpassade för att alla barn 
kunde delta är svårt, men att det handlar om att hitta en balans för att få det att 
fungera för hela barngruppen. Vår studie visade att barngrupperna i förskolans 
verksamhet var för stora samt att det fanns för få tillgängliga förskollärare för att 
kunna tillgodose alla barns behov. Melin (2013) menar att förskolans barngrupp 
behöver organiseras så att barnen känner sig snarlika så att de kan vara delaktiga i 
den sociala delaktigheten i förskolans verksamhet. De stora barngrupperna och 
bristen på personal gjorde att det Melin (2013) menar blir svårhanterligt. Dyson och 
Millward (2000) uttrycker att barn i behov av särskilt stöd kan bli osynliga i en 
inkluderande verksamhet, vilket i sin tur kan skapa dilemman för förskollärarna att 
kunna tillgodose varje barns behov. Det framkom ett dilemma i studien, där barn i 
behov av särskilt stöd kunde bli osynliga i den inkluderande verksamheten. 
Osynligheten kunde visa sig när förskollärarna inte räckte till. Ett exempel från vår 
studie var när barn i behov av särskilt stöd skulle inkluderas i andra barns lek, när det 
saknades personal eller när det var för stora barngrupper. Vi såg dilemmat med att 
barn blev osynliga under de utförda observationerna men vi iakttog även andra 
dilemman som uppstod i den inkluderande verksamheten. Det visade sig i studien att 
förskollärarna var väl medvetna om de dilemman som kunde uppstå och att de var 
villiga att förändra verksamheten för att det skulle kunna ha en inkluderande 
verksamhet för alla barn som vistas i barngruppen. Nilholm (2005) anser att det är 
viktigt att granska och vara medveten om de dilemman som kan uppstå i arbetet med 
att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna hittade en metod i 
dilemmat med för stora barngrupper, de valde att dela upp barnen i mindre grupper, 
detta för att barnen skulle få känna sig delaktiga under aktiviteterna. För att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd i ett relationellt perspektiv är det viktigt att 
verksamheten anpassas utifrån den aktuella barngruppen (Emanuelsson, 2007). 
Dilemmat med att förskollärarna inte alltid räckte till var ett dilemma som 
förskollärarna inte hade en färdig strategi på. Studien visade att förskollärarna är 
medvetna om detta dilemmat. 

I studiens resultat kom vi fram till att det inte alltid är barnet i behov av särskilt stöd 
som exkluderas från den övriga barngruppen, i vissa situationer var det den övriga 
barngruppen som exkluderades från barnet som är i behov av särskilt stöd. Ett 
exempel på en sådan situation var matsituationen som vi tog upp i studiens resultat. 
Detta är något som inte går hand i hand på den sociokulturella teorin och det 
relationella perspektivet. Vi hade med fördel sett att inget barn under 
matsituationerna hade utestängs utan att alla barn får möjlighet att få vara delaktiga. 
När barnen utestängs från varandra kan barnen gå miste lärandesituationer då enligt 
den sociokulturella teorin och det relationella perspektivet på lärande förutsätter att 
barn utbyter erfarenheter med varandra i en gemensam kontext (Strandberg, 2006; 
Emanuelsson, m.fl., 2001). Förskollärarna behöver hitta strategier och metoder för 
att kunna inkludera alla barn vid matsituationerna. Speciellt på förskola (1). Förskola 
(2) var på god väg för att kunna inkludera i matsituationen.  

En sådan situation där barn exkluderas från varandra är ett dilemma som 
förskollärarna försöker arbeta bort. Förskollärarna vill ha en måltidssituation där alla 
tillsammans vid bordet kan samtala och utbyta erfarenheter med varandra. Stier m.fl. 
(2012) och Eriksson (2014) menar att barn behöver samverka med andra för att 
skapa självkänsla. Den sociokulturella teorin lägger stor vikt på mötet människor 
emellan samt miljön och människor emellan. Vygotskij menar att människor lär sig 
hela tiden. När människor delar med sig av sina erfarenheter genom kommunikation 
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och handling skapas möjligheter för att lära sig något nytt (Säljö, 2011). Utifrån 
studien visade det sig att förskollärarna mer eller mindre försökte med olika metoder 
för att inkludera alla barn vid matsituationen. Studien visade att det är viktigt för 
förskollärarna att alla barnen får sina behov tillgodosedda, men att det inte alltid är 
enkelt när vissa barn kräver mer av förskollärarna än vad de andra barnen gör. 
Utifrån ett relationellt perspektiv är det viktigt att inte se barnet som är i behov av 
särskilt stöd som problemet, utan att det är miljön runtomkring som skapar 
problemen (Emanuelsson, 2007). Studien visade att förskollärarna är medvetna att 
det finns påverkansfaktorer som gör att visa barn som är i behov av särskilt stöd blir 
stökiga och kräver mer av förskollärarna vid matsituationen som resulterar i att de 
övriga barnen blir exkluderade. Studien visade att förskollärarna testade fram vilka 
lösningar som fungerade bra och vilka som fungerade mindre bra. Den ena förskolan 
i studien lät barnet som är i behov av särskilt stöd äta upp och sedan gå ifrån bordet. 
Den andra förskolan försökte med att dela upp barnen vid matsituationen för att få 
en lugnare matsituation som kunde påverka barn i behov av särskilt stöd på ett 
positivt sätt. Förskollärarna var villiga att testa olika lösningar för att alla barn skulle 
kunna inkluderas i den gemensamma gruppen. Detta är väl förankrat med det 
relationella perspektivet, när förskollärarna är villiga till att förändra verksamheten 
utifrån barnens individuella behov för att kunna inkludera barn i behov av särskilt 
stöd i den övriga barngruppen. Studien visade att ibland funkade vissa metoder 
medan andra inte fungerade lika bra och då behövde förskollärarna tänka om. 
Studien visade att varje barn är unikt och att en och samma metod inte fungerar på 
alla barn, utan att lösningarna behöver individanpassas för att kunna inkludera alla 
barn i förskolans verksamhet. Skolverkets allmänna råd (2017) skriver att miljön i 
förskolan behöver planeras, organiseras och följas upp för att underlätta 
inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd.  

6.2.2 Stödåtgärder         

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) skriver att barn som är i behov av särskilt 
stöd ska få det stödet de behöver vare sig det är tillfälligt eller varaktigt. Asmervik 
(2001) menar att förskollärarna bör vara beredda på att tillgodose alla barns olika 
behov. Det är viktigt att kunna tillgodose varje barns behov, något som skollagen 
(SFS 2010:2008) skriver om. Sandberg, m.fl. (2010) skriver att förskolan har 
skyldighet att anpassa verksamheten utifrån den barngrupp som finns så att alla barn 
kan vara med i de aktiviteterna som genomförs. Studiens resultat visade att de 
deltagande förskollärarna använde olika stödåtgärder och metoder i arbetet med att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd i den övriga verksamheten. Stödåtgärderna 
och metoderna individanpassas för att kunna stötta varje enskilt barn, vilket även 
Sandberg och Norling (2014) uttrycker att förskollärare behöver göra. 
Specialpedagoger fanns tillhands i verksamheten för att handleda förskollärarna i 
deras arbete. Statens offentliga utredningar (SOU, 1999:63) skriver att 
specialpedagogerna ska vara ett stöd för förskollärarna i deras arbete med barn som 
är i behov av särskilt stöd, då de har en bredare kunskap inom ämnet.  

De deltagande förskollärarna använde sig av bildstöd, mindre grupper, handledning 
från specialpedagog, närvarande förskollärare, testade sig fram för att komma fram 
till metoder, förhållningssätt och öppen dialog i arbetslaget. Vi fick en mental bild av 
att förskollärarna granskade sig själva och deras arbete. Förskollärarna tänkte kring 
hur de vill arbeta, om miljön går att ändra och om det finns något hos dem själva som 
går att förändra för att hjälpa barnen. Palla (2011) uttrycker att ett förändrat synsätt 
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kan leda till ett bättre arbetssätt som gynnar arbetet med att inkludera barn i behov 
av särskilt stöd i den övriga barngruppen. Ett förändrat synsätt kan vara lika bra som 
att ta in andra stödinsatser för att hjälpa barnen. Det är viktigt att testa olika metoder 
innan förskollärarna uttrycker att det inte går. Den positiva inställningen till arbetet 
kan skapa bättre fördelar än vad den negativa inställningen gör (Palla, 2009). 
Studien visade att förskollärarna testade olika lösningar på problemen som uppstod. 
Förskollärarna var positiva i sitt arbete och visade ett föränderligt synsätt för att 
kunna inkludera barn i behov av särskilt stöd trots att det ibland kunde orsaka 
svårigheter i förskollärarnas arbete.  

Arbetet med barn i behov av särskilt stöd kräver olika kunskapsglasögon. Det är inte 
enkelt att hitta de rätta metoderna eller verktygen för att inkludera barn i behov av 
särskilt stöd. Speciellt inte om det enbart är förskollärarna som ska försöka hitta de 
specifika metoderna (Björck-Åkesson, 2014). Specialpedagoger kan genom sin 
utbildning stödja och handleda när förskollärarnas kunskap inte räcker till (Renblad 
& Brodin, 2014; Palla, 2009). Studien visade att förskollärarna hade stöttning från 
specialpedagoger men inget i studien tydde på att specialpedagogiken och den vanliga 
pedagogiken är en gemensam pedagogik. Specialpedagogiken i studien visade sig 
komma in när den övriga pedagogiken inte räckte till, vilket Palla (2009) anser inte 
är tillräckligt. Vi ansåg utifrån studien att problematiken för att inkludera barn i 
behov av särskilt stöd i vissa exemplifierade situationer var att specialpedagogiken 
och den vanliga pedagogiken inte gick hand i hand med varandra. Palla (2009) 
skriver att specialpedagogiken handlar om ett arbete där förskollärare och 
specialpedagoger tillsammans ska arbeta för att skapa möjligheter för barn i behov av 
särskilt stöd. Specialpedagoger och förskollärare behöver ha en kontinuerlig 
kommunikation för att kunna underlätta för barn i behov av särskilt stöd i en 
inkluderande verksamhet (Palla, 2009). Inget i studien tydde på att förskollärarna 
hade en kontinuerlig kommunikation med specialpedagoger men att förskollärna 
hade handledning av specialpedagoger när det behövdes för vissa barn. Ahlberg 
(2007) skriver att specialpedagogiken ska ingå i den vanliga pedagogiken annars 
finns det risk för att barn i behov av särskilt stöd exkluderas. Problemen som uppstod 
i samband med att barnen exkluderades i exemplifierade situationer i vår studie 
kunde ha sin förklaring i det Ahlberg (2007) menar. Vi uppskattar tanken med att 
specialpedagogiken och den vanliga pedagogiken ska bilda en helhet. Förskollärare 
och specialpedagoger ska på ett mer samspelt sätt arbeta för att skapa de bästa 
förutsättningarna för alla barns behov, för att undvika liknande problem som denna 
studien visade på. Vi anser att bristen på kunskap kan ha en bidragande faktor till att 
det uppstod problem kring inkluderingen av barn som är i behov av särskilt stöd. 
Sandberg m.fl. (2010) skriver att när förskollärarna kan inkludera alla barn i 
verksamheten har det uppnått en god kvalitet, och detta ses som den bästa typen av 
stöd för dem barnen som är i behov av särskilt stöd. Barnens behov ska mötas i en 
regelbunden verksamhet och inte genom särskild behandling. Därför anser vi 
studenter att specialpedagogiken och den vanliga pedagogiken behöver bli en 
gemensam pedagogik för att kunna uppnå en god kvalité som kan inkludera barn i 
behov av särskilt stöd i verksamhetens alla situationer. Sandström (2014) skriver att i 
ett relationellt perspektiv ska barnen ses som en tillgång istället för en belastning i 
den pedagogiska verksamheten. I ett relationellt perspektiv är det naturligt att 
förändra i miljön, i undervisningen och i situationerna som barnen befinner sig i. 
Detta för att kunna ge alla barn möjlighet till inkludering. Palla (2011) menar att 
förskollärarna ska ha ett synsätt där alla barn har utbyte av varandra, olikheter som 
likheter. Utestängs barns olikheter från varandra menar Jakobsson (2012) att barn 
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omöjligt kan lära och utvecklas i den sociokulturella teorin då barnen inte kan bidra 
med varandras erfarenheter. Vi tolkar att det är viktigt att förskollärarna får den 
stöttning som de behöver för att inte känna sig otillräckliga i arbetet med att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd i den övriga barngruppen.  

6.3 Slutsats       

Vår slutsats är att de deltagande förskollärarna arbetade med olika strategier och 
metoder för att kunna inkludera barn i behov av särskilt stöd i den övriga 
barngruppen. Det fanns situationer där det gick bra att inkludera barnen och så fanns 
det andra situationer där barnen istället blev exkluderade. Vi fick en förståelse för det 
avancerade arbetet som ligger bakom de olika metoderna, att det inte alltid är enkelt 
att anpassa aktiviteterna och verksamheten för att kunna tillgodose varje barns behov 
i en inkluderande verksamhet. Det kunde handla om många olika saker som gjorde 
att inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd i den övriga barngruppen blev 
svårhanterlig, alltifrån funktionsnedsättningar till att barn blir understimulerade då 
aktiviteterna kunde vara utformade för olika nivåer. För vissa barn i behov av särskilt 
stöd behövde miljön anpassas medan för andra barn var det stöttningen av 
förskollärarna som behövde förändras för att kunna inkludera barnen. Vi förstod att 
det är som att gå balansgång för att kunna hitta de rätta metoderna eller verktygen 
för att kunna stödja barnen. Det handlade om att som förskollärare våga testa sig 
fram för att lösa de uppkomna problemen, försöka hålla sig positiva och tänka efter 
vem förskollärarna är där för och varför det är bra att inkludera alla barn i den 
gemensamma verksamheten. Vi är blivande förskollärare och vi har ett uppdrag att 
fylla.  

Vi vill påpeka att vår studie är en liten studie, trots det drar vi den slutsatsen att 
specialpedagogiken bör bli en större del av den vardagliga pedagogiken. Förskollärare 
och specialpedagoger bör arbeta mer tillsammans och kontinuerligt kommunicera 
och stödja de barnen som har behov av stöttning. Vi anser att specialpedagogerna 
behöver bli en större del i förskolans verksamhet. Barn kan ha varaktiga eller 
tillfälliga behov och finns då specialpedagogen tillhands oftare kan dem hjälpa till i 
både små och större fall. Vi fick höra efter intervjuerna att idag kommer 
specialpedagogerna ut på handledning med cirka tre månaders mellanrum, något vi 
anser är alldeles för lite. Hur ska specialpedagogerna få en tydlig bild över barnet de 
ska hjälpa när det inte finns någon kontinuerlig tillsyn till barnet? När 
specialpedagogerna är närvarande kan de finnas tillhands när förskollärarna känner 
en hopplöshet med att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Med eller utan 
specialpedagoger så ska alla barn inkluderas i barngruppen och kunna delta i 
förskolans verksamhet på samma villkor, det står skrivet i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016). Drömmen som vi ser utifrån resultatet är att det hade varit värt 
att varje förskollärare har en nära relation till varje individuellt barn, men vi vet att 
detta scenario inte fungerar inom verksamhetens ramar.  

6.4 Studiens relevans för vår framtida yrkesroll       

Vi anser att studien är relevant då den berör ett ämne som idag är väldigt vanligt ute i 
förskolans verksamheter. Många förskollärare har ingen kunskap kring hur de ska 
hjälpa barn som är i behov av särskilt stöd i den verksamma förskolan. Denna studie 
har gett exempel på hur förskollärare kan inkludera barn i behov av särskilt stöd i den 
övriga verksamheten och varför det är bra. Studien har även belyst att det inte är ett 
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enkelt arbete med att inkludera barn i behov av särskilt stöd men att det är viktigt att 
som förskollärare kunna göra det, då det bidrar till alla barns lärande och utveckling i 
den sociala kontexten. Förskollärare har i dag uppdrag att bidra till varje barns 
lärande och utveckling som vistas i förskolans verksamhet skriver läroplanen 
(Skolverket, 2016). Denna studie ger exempel på hur arbetet kan gå till samt vilka 
möjligheter och svårigheter det finns med att inkludera barn i behov av särskilt stöd. 
Detta gör studien relevant för yrkessamma förskollärare, där de kan få en bredd på 
sin kunskap kring ämnet.  

6.5 Fortsatt forskning       

Under denna studie har vi undersökt två forskningsfrågor, inkludering av barn i 
behov av särskilt stöd i några exemplifierade situationer och vilka stödåtgärder som 
förskollärarna använder sig av för att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Studien 
har svarat på de två forskningsfrågorna vi undersökt, men studien har även väckt nya 
funderingar hos oss. Vi skulle i framtiden vilja undersöka hur öppna förskollärare och 
specialpedagoger är för att arbeta tillsammans för att skapa en gemensam pedagogik 
utifrån den vanliga pedagogiken och specialpedagogiken. Detta är något vi tror inte 
bara kommer underlätta arbetet i förskolan med barn i behov av särskilt stöd, utan 
det blir även möjlighet att bredda sina kunskaper.  
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Bilaga 1       

 

 

 

Information om en forskningsstudie i förskolan om hur barn i behov av särskilt stöd 
inkluderas i den övriga barngruppen. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 
undersökning.  

Vi är två förskolelärarstudenter som går sjunde terminen via Mälardalens högskola 
och ska nu påbörja vår c-uppsats (Självständigt arbete). Vi studenter har planerat att 
genomföra en studie som har syftet att undersöka hur barn i behov av särskilt stöd 
inkluderas i den övriga barngruppen i förskolans verksamhet. Undersökningen 
kommer att ske genom observationer och intervjuer.  

Observationerna kommer grunda sig i att observera hur barn i behov av särskilt stöd 
inkluderas i den övriga barngruppen. Vilka strategier och verktyg som används för att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd. Observationerna kommer att vara 
strukturerade, vilket innebär att observationerna kommer i förtid planeras av vad vi 
kommer att observera. Observationerna kommer att antecknas men inte spelas in 
eller filmas. Varje observation kommer att avslutas med en kort intervju.  

Intervjuerna kommer att grunda sig hur förskolepersonalen anser hur de inkluderar 
barn i behov av särskilt stöd i den övriga barngruppen. Vilka svårigheter det kan 
finnas att inkludera barn i behov av barn i behov av särskilt stöd.  

Du behöver därför i intervjun beskriva hur du och ditt arbetslag arbetar för att 
inkludera barn i behov av särskilt stöd samt vilka strategier och metoder som 
används. Om möjligheten finns kommer vi båda studenterna vara med på intervjun 
men det är du som respondent som avgör om detta är okej eller inte. Intervjuerna 
beräknas ta cirka 30 minuter. Vid samtycke kommer intervjuerna att spelas in för 
möjlighet till ett mer aktivt samtal. Inspelningen kommer inte att delas med någon 
annan mer än emellan oss studenter. Inspelningen kommer att efter studiens 
genomförande raderas.  

Du kommer vid avslutad studie få möjlighet om så önskas få ta del av den färdiga 
studien.  

Undersökningen kommer presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola 
som i sin slutversion kommer att läggas ut på databasen Diva. Undersökningen 
kommer att följa alla etiska regler som finns inom en forskningsstudie och därmed 
kommer ingen personal eller barn att nämnas vid namn eller på något sätt kunna 
identifieras. Förskolans namn kommer heller inte att kunna identifieras och heller 
inte i vilken kommun eller område förskolan ligger i/på. Deltagandet i studien är 
frivillig och du kan närsomhelst välja att inte längre delta i studien trots tidigare 
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beslut. Om du har fler frågor eller funderingar är det bara att höra av dig till oss 
studenter eller till vår handledare XXXXXX XXXXXX.  

Med vänliga hälsningar XXXXXX XXXXXX och XXXXXXX XXXXXX! 

Kontaktuppgifter: 
Student: XXXXX XXXXX 
Epost: XXXXXXXX 
Tel: XXXXXXXX 

Student: XXXXX XXXXX 
Epost: XXXXXXXX 
Tel: XXXXXXXX 

Handledare: XXXXX XXXXX 
Epost: XXXXXXXX 
Tel: XXXXXXXX 

Mälardalens Högskola, Västerås.  
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Bilaga 2       

Strukturerade  

observationer 

Vad görs Vad sägs Reflektioner Frågor 

1     

2     

3     
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Bilaga 3       

Dessa frågor fanns med på våra minneslistor. Utöver dessa tillkom det vissa 
uppföljningsfrågor på respondenternas svar. 

Utevistelse: 

- Hur upplever du utevistelsen med att inkludera barn i behov av särskilt stöd? 
Vad finns det för svårigheter och möjligheter? 

- Känner ni att ni räcker till för att kunna vara närvarande med de barn som 
behöver hjälp att inkluderas? 

- Vilka strategier har ni när ni ser att någon behöver inkluderas i utevistelsens 
lek? 

- Finns det någon tanke med att dela upp barnen i mindre grupper? 

Samling: 

- Har ni alltid samling med hela barngruppen eller delar ni upp den? 
- På vilket sätt är det enklare att inkludera barn i behov av särskilt stöd i en 

mindre grupp? 
- Hur upplever du samlingarna? Vilka metoder har ni för att inkludera alla 

barn? 
- Hur ser du på en situation där barnet går ut från samlingen och leker istället 

för att delta? 

Matsituation: 

- Hur upplever du matsituationerna? Är det något ni skulle vilja förändra? Och i 
så fall vad? 

- Vilka möjligheter finns det att samtala med de andra barnen när man som 
ensam förskollärare sitter vid ett bord och har ett barn som tar över 
matsituationen?  

- När barnet lämnar matsituationen, vad får den göra då? 

Övrigt: 

- Finns det situationer där du anser att barn i behov av särskilt stöd exkluderas 
från den övriga barngruppen? 

- Hur anpassar ni aktiviteterna så att alla barn kan delta? 
- Vilken stöttning har ni från andra håll? T.ex. från specialpedagog.  

 


