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Abstrakt: 
Föreliggande studie handlar om vilka förutsättningar förskollärare uppfattar sig ha för att möjliggöra en 

likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd. Begreppen inkludering och deltagande är centrala i 

barnkonventionen som lagstadgas 1/1 2020 således kommer barns juridiska rätt till en likvärdig utbildning 

att stärkas ytterligare.  

Syftet i föreliggande studie är att undersöka variationer av hur förskollärare uppfattar möjligheter och 

förutsättningar att genomföra en likvärdig utbildning i den dagliga verksamheten för barn i behov av särskilt 

stöd. Frågeställningarna som berörs är: Vilka förutsättningar uppfattar förskollärare ha för att möjliggöra en 

likvärdig utbildning för barn i behov särskilt stöd? Vilken kompetens uppfattar förskollärare ha för att 

möjliggöra en likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd?  Vilka strategier uppfattar förskollärare 

att de använder för att möjliggöra likvärdiga förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd? Föreliggande 

studie utgår från fenomenografisk ansats för att beskriva förskollärarnas uppfattningar. Genom kvalitativ 

metod genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer med förskollärare från fem olika förskolor i två 

kommuner i södra Sverige. Resultatet som framkom är variationer i hur förskollärare uppfattar sina 

förutsättningar och kompetens i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Däremot syns det en likhet mellan 

de medverkande att de anser att problematiken ska knytas till verksamheten och inte det enskilda barnet. 

Slutsatsen är att trots variationer av uppfattningar ger uttryck för att de medverkande saknar förutsättningar 

så anser de sig ha kompetens inom området barn i behov av särskilt stöd då de lärt sig genom att prova sig 

fram. 

 

Nyckelord: Inkludering, barn i behov av särskilt stöd, kompetens, likvärdiga förutsättningar, 

likvärdig utbildning och fenomenografi.  
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1.0 Inledning 

Inkludering och deltagande är centrala begrepp i FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna och anses avgörande för människors självaktning (Regeringskansliet, 2018). 

Begreppen inkludering och deltagande kan sättas i relation till Salamanca - deklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006) som betonar att barn har olika förutsättningar för sitt lärande och 

utveckling samt att specialundervisningsåtgärder är av vikt för att främja en inkluderande och 

likvärdig utbildning för alla barn. Barnkonventionen lagstadgas 1/1 2020 och därmed kommer 

barns juridiska rätt till likvärdig utbildning, som regleras i konventionens artikel 28, sannolikt 

att stärkas ytterligare (Regeringskansliet, 2018). En rapport från 2010 visade enligt 

Skolinspektionen (2017) att cirka 20 procent av barnen i förskolan var i behov av särskilt stöd. 

Barn i behov av särskilt stöd har enligt kap 1 §9 i Skollagen (2010:800) rätt att få samma 

förutsättningar i sitt lärande och utveckling som sina kamrater. Sandberg, Lillvist, Eriksson, 

Björck-Åkesson och Granlund (2010) tolkar det som att barn i behov av särskilt stöd har rätt 

till likvärdig behandling och ska inkluderas i den dagliga verksamheten. Trots detta dröjde det 

till 2017 innan förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd för första gången 

utvärderades av Skolinspektionen, då det inte ingår i myndighetens kontinuerliga tillsyn av 

förskolans verksamhet (Skolinspektionen, 2017). I sin granskning visar Skolinspektionen på 

skillnader i förskolors arbete med barn i behov av särskilt stöd och konstaterade att dessa 

skillnader innebär att barn i behov av särskilt stöd inte får en likvärdig utbildning. Vidare visar 

granskningen att förskolans personal behöver ha ett fungerande stöd för att kunna utforma 

effektiva stödinsatser. Å ena sidan ger vanligtvis specialpedagogen stöd till personalen när 

deras kompetens inte räcker till. Å andra sidan visar granskningen på att det saknas stöd för 

barn som har särskilda behov utan att ha en diagnos eller tydliga funktionsvariationer trots att 

det finns stödsystem av specialpedagoger (Skolinspektionen, 2017). I ett diskrimineringsmål 

från november 2019 fastställdes att en förskola i Malmö brustit i sitt uppdrag att inkludera 

samtliga barn i den dagliga verksamheten (Malmö tingsrätt dom 2019-11-18 i mål nr T 11646-

17). Domen kan ses som att det skickar tydliga signaler till förskolor, skolor och kommuner att 

det kan bli konsekvenser av att diskriminera barn i behov av särskilt stöd. Det visar vikten av 

att redan i förskolan arbeta aktivt med inkludering så att alla barn kan får rätt till de stöd som 

behövs för att nå sin fulla potential samt att barn som får rätt stöd redan från början lyckas bättre 

senare i livet (Hebbeler & Spiker, 2016). 
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Inkluderings begreppet har fått en mer framträdande roll på senare år och används i förskolor 

och skolor främst i arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Nilholm & Göransson, 2019). 

Alla barn kan innefattas i begreppet behov av särskilt stöd även om behovet bara kan vara 

tillfälligt. Det gör det svårt att veta vilka barn som kan innefattas i begreppet. 

Inkluderingsarbetet kan innefatta extra stöd för ett enskilt barn under kortare perioder eller 

under hela skoltiden (Skolverket, 2005). Nilholm och Göransson (2019) diskuterar olika 

aspekter och synsätt på begreppet inkludering. Gemenskap och olika som tillgång är två synsätt 

som handlar om att se barn i behov av särskilt stöd som en tillgång. Det innebär att 

undervisningen anpassas utifrån barnets behov och förutsättningar för att inkluderas i 

verksamheten. Vidare innebär synsättet gemenskap om att skapa en “vi” känsla i barngruppen, 

där barnen har respekt och tillit till varandra och delar samma regler och normer (ibid). I likhet 

menar Skolinspektionen (2017) att behov av särskilt stöd är situationsbundet och inte är en 

egenskap hos barnet och menar att stödet relateras till vad som händer i barns möte med miljön, 

människor och aktiviteter i förskolan. Barnet behöver inte förändras utan det är verksamheten 

som behöver utvecklas för att barnet ska kunna tillägna sig utbildningen (Skolinspektionen, 

2017). Svenska Unescorådet (2006) förespråkar att en förutsättning för att skapa en god 

pedagogik i förskolan kan innebära att se det enskilda barnets behov och skapa strategier baserat 

på barnets behov. Det ligger även i den enskilda förskollärarens uppdrag att skapa 

förutsättningar och göra anpassningar i sitt möte med barn i behov av särskilt stöd, för att alla 

barn ska kunna delta i undervisningen (ibid). I och med att läroplanen för förskolan har 

reviderats och begreppet strävan ändrats mot förutsättningar Skolverket (2018), åsyftar 

föreliggande studie till att använda den fenomenografiska ansatsen för att skapa en förståelse 

för förskollärares variationer av uppfattningar kring fenomenet barn i behov av särskilt stöd. 

Genom den fenomenografiska ansatsen och med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

möjliggörs det att skapa en förståelse för hur förskollärare uppfattar sina förutsättningar i arbetet 

för att möjliggöra en likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd.  
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1.1 Syfte    

Syftet med föreliggande studie är att undersöka variationer av hur förskollärare uppfattar 

möjligheter och förutsättningar att genomföra en likvärdig utbildning i den dagliga 

verksamheten för barn i behov av särskilt stöd.  

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningar i föreliggande studie kommer att användas för att upptäcka variationer i 

förskollärares uppfattningar om fenomenet barn i behov av särskilt stöd.  

• Vilka förutsättningar uppfattar förskollärare ha för att möjliggöra en likvärdig 

utbildning för barn i behov särskilt stöd?  

• Vilken kompetens uppfattar förskollärare ha för att möjliggöra en likvärdig utbildning 

för barn i behov av särskilt stöd?   

• Vilka strategier uppfattar förskollärare att de använder för att möjliggöra likvärdiga 

förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd?  

2.0 Tidigare forskning  

I följande kapitel redogörs en översikt av tidigare forskning som berör hur pedagoger ser på 

möjligheter och hinder i arbetet med barnen i behov av särskilt stöd.  

2.1 Likvärdig utbildning för barn i förskolan 
 
Sheridan och Pramling Samuelssons (2013) argumenterar för innebörden av låg och hög 

kvalitét, vilket i föreliggande studie kommer att tolkas utifrån dessa kriterier.  Således kan låg 

kvalitet i förskolor komma till ett flertal uttryck genom att det finns brister i miljöns 

tillgänglighet samt brister av materiella resurser, eller pedagogers förhållningssätt i 

interaktionen och kommunikation med barnen. Vilket kan innebära att barns delaktighet och 

lärande begränsas i relation till läroplanens mål. I förskolor med hög kvalitet menar Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2013) att det möjliggörs en utmanande inlärningsmiljö där 

pedagogerna följer barnens intressen, erfarenheter och kunskapsnivåer i relation till läroplanens 

mål. Barnen deltar i aktiviteter och pedagogerna är närvarande både känslomässigt och 

kognitivt i sin kommunikation och interaktion med barnen (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2013). Resultatet visade på att pedagogers förhållningssätt och barnsyn är avgörande för vilka 

förutsättningar barn får i sin utbildning. Å ena sidan avgör pedagogers synsätt för vilka 

strategier som används och hur pedagogerna kommunicerar och interagerar med barnen för att 
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ta tillvara på deras intressen och erfarenheter i lärprocessen (ibid). Å andra sidan menar Palla 

(2018) att problematiken hos barn i behov av särskilt stöd förbinds till det enskilda barnet 

snarare än hur verksamheten kan möjliggöra för att utmana barnets lärande och utveckling när 

det gäller att utforma handlingsplaner. Vidare visar resultatet (ibid) på att pedagoger bedömer 

och jämför barn i behov av särskilt stöd gentemot övriga barn i barngruppen.  

I en forskningsstudie som sammanställts av Nonis, Chong, Moore, Tang och Koh (2016) 

framkommer det att pedagoger generellt vill ge alla barn samma förutsättningar men författarna 

finner att pedagogerna upplever det svårt att anpassa, förbereda och hitta strategier för att hjälpa 

barn i behov av särskilt stöd. För att uppnå likvärdighet i undervisningen betonar Andersson & 

Thorsson (2007) att det är en fördel om den är planerad och att den genomförs på ett sätt som 

möjliggör att den kan möta alla barns olika behov. Författarna menar att det är allas ansvar att 

den planerade undervisningen förverkligas för att möta alla barns olika behov samt i samverkan 

med arbetslaget hanterar de pedagogiska dilemman som uppstår. Pedagogerna i studien ansåg 

sig behöva mer kunskap om funktionsvariationer och olika typer av svårigheter för att kunna 

hitta strategier i specifika situationer för att på så sätt kunna bidra till bättre förutsättningar för 

barns lärande och utveckling. Förutsättningar för sådant lärande kan dock variera mellan 

pedagogerna. Yang & Rusli (2012) lät 26 förskollärare att rangordna vilka strategier som de 

använder för att inkludera barn i behov av särskilt stöd samt observerades förskollärarna i 

studien. En av de högst rankade strategierna var att förskollärarna tolkade barn med 

funktionsvariationers sätt att kommunicera för att sedan stötta och hjälpa kamraterna i 

barngruppen att tolka dessa kommunikationsmönster. Å ena sidan menade förskollärarna även 

att genom att rikta barns frågor och kommunikation direkt till barnet med funktionsvariationer 

istället för att en vuxen används som medlare, bidrog det till att kamraterna i barngruppen 

bemötte barn med funktionsvariationer med respekt och integrerades i samspel. Å andra sidan 

visade resultatet på att även om förskollärarna uttryckte sig använda effektiva strategier i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd visade observationer att merparten av strategierna sällan 

tillämpades i praktiken.   

Pedagogers förutsättningar och förståelse för arbetet med inkludering och likvärdighet kan 

färgas av bakomliggande faktorer som religion och kultur. För att öka sin förståelse för 

inkluderingsarbetet ansåg pedagogerna att kollegialt lärande genom att dela kunskaper med 

kollegor kunde det ge pedagogerna bättre förutsättningar för att möjliggöra en likvärdig 

utbildning (Klibthong & Agbenyega, 2018).  I Binti Ramlis (2018) avhandling framkom det att 

lärarna oroade sig över lämpliga tillvägagångssätt för att inkludera barn i behov av särskilt stöd 
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i verksamheten. Resultaten i undersökningen visade att 97% av 421 deltagare i studien ansåg 

att barn med behov av särskilt stöd bättre hjälptes i ett separat klassrum, skilda från de övriga 

barnen. 82,2 % av deltagarna trodde också att barn med behov av särskilt stöd troligen skulle 

utveckla akademiska färdigheter snabbare i ett separat klassrum. 

2.2 Pedagogens utbildning kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd 
 
Internationell forskning (Akalın, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu & İşcen, 2014; Binti Ramli, 

2017; Mantey, 2014) påvisar att förskolor i ett flertal länder brister i sitt arbete med inkludering 

av alla barn och menar att pedagoger behöver mer fortbildning i att möta barn i behov av särskilt 

stöd. 

I undersökningar av Apanel (2013) och Lundqvist, Allodi Westling och Siljehag (2016) 

framkom det att förskolor som hade specialiserade avdelningar för barn i behov av särskilt stöd 

även hade en bättre kvalitet i form av resurser och kompetens, medan pedagoger på sedvanliga 

avdelningar ofta kände sig otillräckliga i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vidare 

uttryckte pedagogerna som inte arbetade på specialiserade avdelningar vikten av mer 

kompetens för att kunna arbeta med inkludering således även att det är svårt att uppnå kraven 

för en likvärdig utbildning för att det handlar om, att inte få rätt resurser, kompetens och 

ekonomi till verksamheten (Apanel, 2013; Lundqvist, Allodi Westling & Siljehag, 2016).  

Viktiga faktorer i inkluderingsarbetet både på en organisatoriskt och en på individuell nivå 

handlar både om hur förskolor kan hjälpa barnen i behov av stöd och hur individuella pedagoger 

förstår orsaken bakom problemen som barnet upplevs ha i skolan (Lindqvist, Nilholm, 

Almqvist & Wetsos, 2010). Å ena sidan finner Mantey (2014) och Tamakloe (2018) att 

pedagoger upplevde sig besitta kompetens i arbetet med inkludering och barn i behov av särskilt 

stöd. Å andra sidan framkom det genom observationer i båda studierna att pedagogernas 

attityder både icke verbala och verbala gentemot barn i behov av särskilt stöd vara motsägande. 

Således visade sig pedagogernas handlingar av barn i behov av särskilt stöd vara exkluderande 

i form av våld, hot samt bristande i stöttning då pedagogerna ansåg att barn i behov av särskilt 

stöd var en börda för övriga barngruppen. Resultatet från Mantey (2014) och Tamakloe (2018) 

måste problematiseras genom bakomliggande faktorer som påverkade pedagogernas 

förhållningssätt såsom religion och kultur. 
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En av de viktigaste aspekterna anser Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) är 

lärarnas kompetens och att det finns ett bra samarbete med hemmet. Det handlar om att 

förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande och att aktiviteter anpassas utifrån det 

individuella barnet. Det för att alla barn ska kunna nå sin fulla potential gentemot läroplanens 

intentioner. Lindqvist (2013) menar att arbetet med barn i behov av särskilt stöd ställer höga 

krav på förskolepersonalens kompetens, kunnande och förhållningssätt dock att det stora 

behovet av kompetensutveckling sällan uppfylls. Personalen saknade ofta tid att reflektera, 

diskutera och dokumentera olika metoder i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

I likhet med Lindqvist (2013) framkommer det i Theodorous (2011) forskningsresultat att 

pedagogernas förhållningssätt är av betydelse, genom effektiva strategier såsom att 

pedagogerna samarbetar, delar erfarenheter, idéer och försöker att hitta nya sätt att modifiera 

sina befintliga metoder för att förbättra utvecklingsmöjligheterna för barn i behov av särskilt 

stöd kan det öka kvaliteten i verksamheten. 

2.3 Barns förutsättningar för deltagande i förskolans dagliga verksamhet 

Förskolor i Sverige brister i sin kvalitét menar Lundqvist (2016) genom att inte ge alla barn 

samma förutsättningar för sitt lärande och utveckling och argumenterar för att dessa problem 

behöver identifieras och likvärdighetsarbetet utvecklas. Allt fler barn är i behov av särskilt stöd 

menar Almqvist (2006) och att det innebär att barn ställs framför en utmaning i vardagen såldes 

handlar det om begränsningar i olika situationer och sammanhang gentemot barn utan behov 

av särskilt stöd. Vidare visar resultat att barn i behov av särskilt stöd bemöts med mindre 

lyhördhet från pedagogerna (Almqvist, 2006). 

I Pijl, Frostad och Flems studie (2008) visar resultaten att barn i behov av särskilt stöd behöver 

extra stöttning när de deltar i grupper i skolan då de har svårigheter att förstå och kommunicera 

med typiskt utvecklade barn. Vidare visar författarnas resultat att mellan 7 och 10% av de 989 

deltagande barnen i studien i behov av särskilt stöd känner sig socialt uteslutna. Detta är en 

aspekt för förskollärare att ha i åtanke då forskning av Nonis, Chong, Moore, Tang och Koh 

(2016) finner att pedagogerna anser att det är positivt för barn utan behov av särskilt stöd att 

integreras med kamrater i behov av sådant stöd redan i tidig ålder då det bidrar till förståelse 

för sin medmänniska och inkludering. Hong, Kwon och Jeon (2013) betonar även vikten av att 

pedagoger organiserar och skapar möten mellan barn med olika behov för att påverka deras 

förståelse för attityder gentemot de barn som behöver särskilt stöd. I likhet med detta menar 

Skogman (2004) att barn som under sin uppväxt har positiva erfarenheter av barn med 
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funktionsvariationer senare i livet kommer få ett bättre förhållningssätt till personer med olika 

förutsättningar, vilket Skogman menar är grunden för kulturell mångfald. Liknande resultat har 

framkommit i Lindqvist och Nilholms (2013) undersökning, där yrkesgrupper beskrev sina 

åsikter om arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vidare resultat i samma studie visade att 

cirka 80% av pedagogerna hade ett underskottsperspektiv som innebar att barn i behov av 

särskilt stöds problem i skolan är knutna till det individuella barnet och bristerna ligger hos 

barnet. Pedagogerna som medverkade i studien (ibid) upplevde att deras kompetens var 

otillräcklig och att klasserna/grupperna var för stora. Detta då det var det minst valda 

svarsalternativet i undersökning. 

 

2.4 Miljöns betydelse för inkludering  

Almqvist (2006) menar att barns välbefinnande och hälsa är beroende av olika faktorer, den 

mest avgörande faktorn är interaktionen mellan barnet och miljön. Engel- Yeger, Gal och 

Schreur (2010) argumenterar för att individuella pedagogers förhållningssätt kan underlätta 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskoleverksamheten. Författarna visar att 

pedagoger kände oro inför de miljöanpassningar som krävs för en effektiv inkludering samt att 

förhållningssätt och krav på anpassningar av miljön var beroende av vilken typ av 

funktionsvariation som barnen har. Pedagogerna menade även att deras krav för att kunna 

anpassa lärmiljöerna påverkades av miljöförhållande som exempelvis arbetstid och antal barn i 

barngruppen. Författarnas resultat visar att för att möjliggöra och kunna anpassa miljön för barn 

i behov av särskilt stöd behöver barngrupperna minskas, det behövs mer pengar till 

verksamheten för exempelvis resurser/assistenter, vidare behöver aktiviteter anpassas för att 

alla barn ska kunna delta samt att det behövs stöd från experter (Engel- Yeger, Gal och Schreur, 

2010). Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) argumenterar för strukturella 

aspekter såsom att miljön har betydelse, barngruppens storlek och personaltätheten för att öka 

kvaliteten i verksamheten. Författarna argumenterar för att de strukturella aspekterna har 

betydelse för barns lärande och anser att små grupper bidrar till interaktion och samspel och 

bättre barninitierat lärande. Pedagogerna som deltog i Pramling Samuelsson, Williams och 

Sheridan (2015) studie menade att det var problematiskt att kunna möta barn i behov av särskilt 

stöd på ett professionellt och engagerat sätt om de inte fick tillgång till resurs. Då avsaknaden 

av resurs bidrog till att barngruppens antal sågs som ett hinder för att kunna eftersträva 

läroplanens intentioner. Å ena sidan uttryckte pedagogerna som medverkade i studien att tiden 

inte räcker till samt att barngrupperna var för stora för att kunna fördjupa sig och uppnå till 
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läroplanens intentioner. Å andra sidan menade pedagogerna som medverkade att genom att dela 

barngruppen i mindre grupper bidrog det till att alla barn kunde delta och möjligheten till 

lärande och utveckling främjades.  

En studie från USA granskar inkludering av små barn med funktionsvariationer i vanliga 

klassrum och att det används kvantitativa metoder för att bedöma barnen. Dessa författare 

menar att miljöanpassningar är beroende av politisk styrning och att miljön ger barn olika 

förutsättningar för sin utveckling och lärande om miljön inte uppfyller barnets behov. Slutligen 

lyfter författarna vikten av att utveckla nya tillvägagångssätt som utgår från en social modell, 

där man erkänner att samhällskulturen och miljöanpassningar antingen underlättar eller hindrar 

barnet att delta i dagliga aktiviteter (Hebbeler & Spiker, 2016). Detta kan ses i relation till 

svenska förskolor, då Lutz (2006) menar att förskolor använder kvantitativa metoder i form av 

blanketter för att ansöka om resurs till barngruppen samt att det är ständiga indragningar i 

förskolans budget. Detta kan ses som problematiskt då barn i behov av särskilt stöd separeras 

från sin hemmiljö och förskolemiljö samt att problematiken knyts till barnet. Således innebär 

de ständiga indragningarna i förskolans budget att barn i behov av särskilt stöd inte får samma 

förutsättningar för sitt lärande och utbildning.  

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Sammanfattningsvis kan tidigare forskning ses i relation till föreliggande studie genom att 

förskollärarna har olika förutsättningar och förhållningssätt till inkluderingsarbetet i förskolan. 

Således belyser tidigare forskning att det skiljer sig i kvaliteten på förskolorna gällande en 

likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd, då pedagogers förhållningssätt och 

barnsyn avgör kvaliteten i utbildningen. Det framkommer även att majoriteten av forskning 

visar på att pedagoger behöver höja sin kompetens i arbetet med inkludering och barn i behov 

av särskilt stöd då de anser sig sakna kompetens inom området. Genom ökad kunskap om 

funktionsvariationer och olika typer av svårigheter kan innebära att pedagoger identifierar 

strategier att implementera i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Detta för att möjliggöra 

att barn i behov av särskilt stöd ska få likvärdiga förutsättningar för sitt lärande och utveckling. 

Vidare framkommer att pedagogerna har en betydande roll i att organisera, stöttar och anpassar 

verksamheten för barn i behov av särskilt stöd utifrån deras förutsättningar för att de ska kunna 

delta i den dagliga verksamheten. Att barn i behov av särskilt stöd inkluderas i verksamheten 

har även visat sig gynna alla barn. Flertalet av studierna syftar på att det saknas ekonomi för att 

skapa förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd gällande att få tillgång till resurser, 
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minskade barngrupper och externt stöd. Ingen av den tidigare forskningen som berörs har sin 

utgångspunkt i människors uppfattningar och fenomenografin. Således syftar föreliggande 

studie till att genom semistrukturerade intervjuer belysa variationer i förskollärares 

uppfattningar kring fenomenet barn i behov av särskilt stöd utifrån den fenomenografiska 

ansatsen som beskrivs nedan. 

3.0 Teoretisk utgångspunkt: Fenomenografi   

I följande kapitel presenteras fenomenografi som är den ansats som används i föreliggande 

studie. Valet av den fenomenografiska ansatsen motiveras i relation till syftet då föreliggande 

studie syftar till att undersöka variationer av uppfattningar om fenomenet barn i behov av 

särskilt stöd. Alexandersson (1994) beskriver att den fenomenografiska ansatsen handlar om att 

studera hur verkligheten ser ut och varför den ser ut som den gör. 

Begreppen uppfattning och variation är två centrala teoretiska begrepp som används i 

resultatkapitlet i föreliggande studie. Begreppet uppfattning innebär i fenomenografin att 

beskriva hur ett visst fenomen erfars, i föreliggande studie innebär det att beskriva hur 

förskollärares uppfattningar kommer till uttryck i intervjusvaren för att beskriva variationer av 

uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd. Begreppet variation innebär att det finns olika 

aspekter av likheter och olikheter i hur ett fenomen uppfattas (Marton & Booth, 2000).   

I föreliggande studie är ansatsen att upptäcka variationer av uppfattningar i de medverkandes 

intervjusvar. Enligt Alexandersson (1994) skapas en förståelse av variationer således likheter 

och skillnader i hur människor uppfattar och förstår olika aspekter av eller företeelser i 

verkligheten. Dessa olika aspekter förstås och representeras vanligtvis i form av olika kategorier 

av beskrivningar, som analyseras vidare med avseende på deras logiska relationer (Marton & 

Yan Pong, 2005). Således kommer den fenomenografiska ansatsen till uttryck i föreliggande 

studie genom att utgångspunkten är att undersöka de medverkandes olika förståelser om 

fenomenet och infallsvinklar till världen runt omkring dem.  

Marton (1981) har grundat fenomenografin och hans utgångspunkt är att systematisera 

människors tankar med fokus på hur de tolkar betydande aspekter av verkligheten. Detta 

innebär att föreliggande studie åsyftar till att beskriva och analysera människors uppfattningar. 

Fenomenografin har sin ontologiska utgångspunkt i hur människor förstår sin omvärld (Marton, 

1981). Således menar Larsson (2011) att det handlar om hur fenomen är samt hur fenomen 

uppfattas vara. Fenomenografins grundprinciper utgår från två olika perspektiv.  
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Första ordningens perspektiv handlar om att beskriva olika aspekter av världen medan andra 

ordningens perspektiv handlar om att beskriva människors erfarenheter av dessa aspekter av 

världen (Alexandersson, 1994). I föreliggande studie kommer andra ordningens perspektiv som 

Alexandersson (ibid) beskriver att främst användas, då studien åsyftar till att undersöka 

förskollärares uppfattningar av en likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd. I likhet 

med Alexandersson menar Marton och Booth (2000) att andra ordningens perspektiv ger ett 

grundläggande resultat i hur de medverkande beskriver hur de erfarit ett visst fenomen. 

Skillnaderna mellan första och andra ordningens perspektiv kan förklaras genom följande 

exempel: Anna anser att hon inte har gått någon utbildning för att barn i behov av särskilt stöd, 

vilket är sant utifrån andra ordningens perspektiv då det är Annas uppfattning om fenomenet. 

Det skulle däremot var falskt utifrån första ordningens perspektiv då Anna gått en 

förskollärarutbildning.  

Vidare menar Alexandersson (1994) att första och andra ordningens perspektiv ses som en 

helhet, då människor enbart har tillgång till världen genom sina egna erfarenheter. Marton 

(1981) menar att det innebär att själva upplevelsen av ett fenomen inte kan separeras från det 

fenomen som upplevs.  

4.0 Metod och genomförande 
 
Föreliggande studie är en induktiv undersökning med semistrukturerade intervjuer och 

metodologisk ansats av fenomenografin som syftar till att beskriva variationer av förskollärares 

uppfattningar kring en likvärdig utbildning och fenomenet barn i behov av särskilt stöd. 

Metodologi valdes då Partel och Davidsson (2019) menar att det medför att kunna möjliggöra 

en djupare förståelse för hur förskollärarna uppfattar ett specifikt fenomen. Marton och Booth 

(2000) menar att genom beskrivningar av uppfattningar kring ett specifikt fenomen handlar det 

om att finna variationer i människors olika sätt att förstå och erfara detta specifika fenomen. 

Semistrukturerade intervjuer har använts för att ta reda på förskollärarnas uppfattningar och 

variationer av fenomenet barn i behov av särskilt stöd.  

De medverkande förskollärarna i föreliggande studie har svarat på samma grundfrågor för att 

efterlikna ett samtal. Detta för att undvika att de medverkande ska uppleva sig förhörda (Partel 

& Davidssson 2019). Den insamlade empirin transkriberades till ett analysunderlag. 

Transkribering av intervjuer skall enligt Starrin och Svensson (1994) skrivas ut ordagrant. 

Analysunderlaget bearbetades med hjälp av fenomenografins fyra faser: (1) Att bekanta sig 

med empirin och etablera ett helhetsintryck, (2) Att uppmärksamma likheter och skillnader i 
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utsagorna, (3) Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier och (4) Att studera den 

underliggande strukturen i kategorisystemet. Enligt Starrin och Svensson (1994) beskrivs och 

analyseras de medverkandes uppfattningar på ett djupare plan och därmed är det möjligt att 

uppfatta olika företeelser i hur förskolläraren uppfattar sin omvärld. 

4.1 Urval 
 
Utskick till sju rektorer i förskolan gjordes via epost för att komma i kontakt med förskollärare 

att intervjua. Förskolorna som blev tillfrågade var i olika socioekonomiska stadsdelar av 

kommunerna. En rektor svarade direkt att de inte kunde hjälpa oss i vårt arbete. En annan rektor 

svarade med att hen har tre förskollärare som kunde tänka sig att intervjuas. Ytterligare en 

rektor vidarebefordrade mejlet till sina förskollärare där två förskollärare tog kontakt med oss 

för att boka tid för intervjuer. Ytterligare tre förskollärare som intervjuarna var bekanta med 

kontaktades för att boka intervjuer. 

Det genomfördes totalt åtta intervjuer exklusive en pilotintervju och alla medverkande 

förskollärare var kvinnor och har tilldelats fiktiva namn som Anette, Caroline, Lisa, Siv, Malin, 

Signe, Agnes och Eva. Vi som har intervjuat förskollärarna benämns som intervjuare. Detta på 

grund av etiska ställningstagande som berörs ytterligare i stycke 4.7. 

De medverkande förskollärarna arbetar på fem olika förskolor i två olika kommuner. De 

medverkande har en förskollärarexamen samt arbetar med barn i åldern ett- tre åringar. De 

medverkande förskollärarna har varit yrkesverksamma i 2-25 år.  Urvalet av vilka förskollärare 

som medverkar i föreliggande studie består av bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval 

innebär enligt Bryman (2018) att välja medverkande som är lättillgängliga för oss forskare. De 

medverkande förskollärarna arbetade på förskolor som vi kommit i kontakt med under vår 

utbildning eller är bekanta med intervjuarna sedan tidigare.                                     

4.2 Insamlingen av empiri  
 
Materialet som användes var intervjufrågor (se bilaga 2) som låg till grund för våra intervjuer 

och anteckningar av stödord som gjorde under intervjuerna. Intervjuerna spelades in på våra I-

phones med appen Röstmemo. Mobiltelefonen var inte uppkopplade på internet eller något 

moln på grund av forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Mobiltelefon som 

insamlingsmetod menar Ahrne och Svensson (2015) kan vara tillräcklig att använda när fåtal 

intervjuer genomförs. Fördelarna med ljudinspelningar är att de medverkandes intervjusvar blir 

exakta och att det möjliggör för att lyssna upprepande gånger. Samtalsrum valdes för att 
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intervjuerna skulle ske i lugn och ro samt att kvaliteten på ljudinspelningarna skulle bli så bra 

om möjligt.  

4.3 Pilotintervju  
 
Det genomfördes en pilotintervju för att ta reda på om frågorna var relevanta och om de 

medverkande förstod frågorna och det framkom att det behövdes ändra på någon fråga och i 

vilken ordning frågorna ställdes. Således menar Bryman (2018) att pilotintervju innebär att 

undersöka kvaliteten i intervjufrågorna för att säkerställa att frågorna ger svar på det som 

undersöks. Vidare framkom det att eventuellt behövdes det ställas fler följdfrågor, såsom “kan 

du utveckla det” eller “kan du ge exempel….” för att hjälpa de medverkande att utveckla sina 

svar. Pilotintervjun valdes att inte användes i den här studien.  

4.4 Intervjuernas genomförande 
 
Förskollärarna som valde att medverka i föreliggande studie kontaktades åter för att bestämma 

dag, tid och plats. Intervjuerna för föreliggande studie inleddes med att författarna presenterade 

sig och informerade om att de skriver ett examensarbete samt vad föreliggande studie handlar 

om kopplat till vårt syfte och frågeställningar (Se bilaga 3). Vidare informerades de 

medverkande om samtyckeskravet där de informerades om att de när de vill kan de avbryta 

intervjun. Sedan fick de medverkande läsa igenom samtyckesblanketten som de godkände och 

skrev på. Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades de medverkade om intervjuarna hade 

godkännande till att spela in intervjun för att det ger intervjuarna möjlighet till att inte missa 

något som sägs under intervjun. Alla medverkande gav sitt godkännande för inspelningen.  

Intervjuerna som utfördes för studien var semistrukturerade intervjuer, Bryman (2018) menar 

att semistrukturerade intervjuer används för att fånga förskollärares uppfattningar och 

erfarenheter. Författarna valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att det är mest 

relevant för den fenomenografiska ansatsen. Bryman (2018) menar att intervjuerna grundas på 

färdiga frågor där de medverkande har en frihet till att utforma svaren på frågorna på sitt eget 

sätt. Genom semistrukturerade intervjuer kan frågorna i intervjun ställas i ordning eller ställas 

utifrån svaren som personen ger, vilket kan möjliggöra för att intervjun vidare utvecklats och 

ger en djupare förståelse. I föreliggande studie användes både att intervjufrågorna ställdes i 

följd samt utifrån de medverkandes svar. Fem av intervjuerna genomfördes med de 

medverkande på arbetstid. Ahrne och Svensson (2015) menar att det kan underlätta för de 

medverkande om intervjuerna genomför på arbetstid. Tre av intervjuerna utfördes på en av 



 14 

förskolor som skedde kl 12-13.30 i ett samtalsrum på förskolan för att sitta avskilt samt att 

medverkande skulle känna sig bekväma samt trygga. Nästkommande två intervjuerna tog plats 

kl. 14.00-14.45 i ett samtalsrum på förskollärarnas förskola. De sista tre intervjuerna skedde 

utanför förskolans kontext, då de medverkande var bekant med författarna sedan tidigare. 

Intervjuerna tog cirka 15-20 minuter vilket innebar att intervjuerna genomfördes på kortare tid 

än planerat. En utav intervjuarna ställde frågorna i varje intervju och en antecknade för att på 

så vis kunna gå tillbaka till anteckningarna vid behov och för att inte missa något i 

intervjuerna. Huvudfrågorna som användes i föreliggande studie var:  

• Vilken utbildning har du? 

• Vad är inkludering för dig? 

• Hur definierar du barn i behov av särskilt stöd? 

• Har du gått någon extra utbildning för att möta barn i behov av särskilt stöd?  

• Hur upplever du din kompetens kring att möta barn i behov av särskilt stöd? Vad för 

slags utbildning tänker du då?  

• Hur upplever du att du anpassar verksamheten för att möjliggöra för att alla barn ska 

kunna delta? 

• Vilka förutsättningar upplever du att du har för att skapa likvärdig utbildning för alla 

barn?  

• Vad tror du att du behöver för att skapa goda förutsättningar?   

• Använder du dig av några speciella strategier för att inkludera alla barn?  

4.5 Transkribering 
 
Sammanlagt samlades 130 minuter empiri inför transkribering.  

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades intervjusvaren ordagrant omgående. 

Ahrné och Svensson (2015) menar att det intervjusvaren skall transkriberas omgående eftersom 

intrycken från intervjun inte ska försummas. Genom transkribering av empirin skapas 

möjligheten att återkomma och läsa genom transkriberingar åtskilda gånger som kommer 

beskrivas under avsnittet analysprocess 4.6 nedan. Då citaten transkriberades ordagrant 

medförs det att citaten nedan är framskrivna i talspråk. 
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4.6 Analysprocess 
 
I följande avsnitt kommer analysprocessens olika delar att beskrivas utifrån fenomenografisk 

ansats som innefattar fyra olika faser, att bekanta sig med empirin och skapa ett helhetsintryck, 

att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna, kategorisera uppfattningar i 

beskrivningskategorier och att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet som 

beskrivs nedan. 

4.6.1 Bekanta sig med empirin och skapa ett helhetsintryck 
 
Den första fasen innebär att skapa ett helhetsintryck till den insamlade empirin genom att 

bekanta sig med innehållet. Således innebar fas ett att empirin i studien genomgick upprepade 

genomläsningar och genomlyssningar av båda författarna både enskilt och tillsammans. 

Empirin som framkom av intervjusvaren transkriberades både individuellt och tillsammans. 

Enligt Partel och Davidsson (2019) möjliggör det att resultatet får mer betydande uppfattningar. 

Detta för att upptäcka variationer i de medverkandes utsagor samt menar Alexandersson (1994) 

att när forskarna är bekanta och insatta i det empiriska materialet är det enklare att urskilja 

mönster i form av likheter och skillnader. Således gav det uttryck i föreliggande studie genom 

att transkriberingen kodades med hjälp av färgpennor för att lättare kunna urskilja mönster.   

4.6.2 Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna och kategorisera 
uppfattningar i beskrivningskategorier 
 
Andra fasen menar Alexandersson (1994) innebär att med hjälp av kodning kunna upptäcka 

variationer på ett systematiskt sätt i de medverkandes utsagor genom att jämföra 

beskrivningarna. I föreliggande studie kom det till uttryck genom att de medverkandes utsagor 

jämfördes på ett systematiskt sätt för att upptäcka variationer genom kodningen som framkom 

från fas ett. Genom att uppmärksamma likheter och skillnader i de medverkandes utsagor menar 

Alexandersson (1994) att empirin kan analyseras i relation mellan de olika delarna och dess 

helhet. Genom fas två och kodningen av empirin kunde kategorierna i föreliggande studie att 

urskiljas när empirins olika delar var i relation till varandra. När de två första faserna 

genomförts övergick bearbetningen av empirin till att kategorisera förskollärarnas 

uppfattningar. Således kom fas tre till uttryck i föreliggande studie genom att kategorierna växte 

fram till beskrivningskategorier. Beskrivningskategorier innebär enligt Alexandersson (1994) 

att innehållet i kategorierna är av intresse till det fenomen som undersökts. I föreliggande kom 

fas tre i uttryck genom att det framträdde fem kategorier som beskrivs i avsnitt 5.0.  
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4.6.3 Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet  
 
Den sista fasen i analysprocessen är fas fyra och benämns enligt Alexandersson (1994) som 

utfallsrummet och resulterar i empiri som ger studien huvudresultatet. Således kommer fas fyra 

i uttryck i föreliggande studie genom att bearbetningen av faserna ovan gett oss grunden till 

vårt analysmaterial för att kunna systematiskt analysera utsagorna och hur uppfattningar 

förhåller sig till varandra. Således kommer analysunderlaget i föreliggande studie att analyseras 

i vad fas fyra benämner som utfallsrummet. Alexandersson (1994) menar att utfallsrummet ger 

huvudresultatet. I kategoribeskrivningarna som framkom i utfallsrummet finns det ingen 

inbördes hierarkisk ordning då alla kategorier står i relation till varandra utan att någon är mer 

framträdande. Således menar Alexandersson (1994) att kategorierna betraktas som likvärdiga i 

förhållande till varandra.  

4.7 Etiska utgångspunkter 
 
I föreliggande studie har författarna utgått från vetenskapsrådets fyra etiska principer. Genom 

samtyckeskravet och informationskravet har de medverkande som intervjuas i föreliggande 

studie tilldelats en samtyckesblankett där studiens syfte framgår och att de medverkande har 

valt till att medverka samt har möjligheten till att avsluta när de vill. Vidare lyfter 

samtyckesblanketten nyttjandekravet och konfidentialitetskravet att de medverkande kommer 

att vara anonym och att all insamlad empiri kommer att behandlas enbart i syfte av föreliggande 

studie samt att det insamlande materialet kommer att raderas efter avslutad studie. De 

medverkande informerades om att datamaterial som samlats in enbart är till utbildningssyfte 

och inte i andra sammanhang. Vidare tilldelades alla medverkande fiktiva namn och inga 

förskolor, barn eller andra namn benämns i föreliggande studie. Det betyder att det inte kommer 

vara möjligt för läsaren att kunna identifiera vilka individer som har medverkat i föreliggande 

studie (Patel & Davidson, 2019; Vetenskapsrådet, 2002).  

4.8 Tillförlitlighet 

Genom att undersökningen grundar sig på en liten grupp individer som är bundna till den 

kontext och social verklighet som studerats, kan resultatet enbart betraktas som överförbart om 

en tydlig redogörelse av tillvägagångssätt, beskrivs för andra att bedöma om resultatet kan 

överföras till en annan miljö (Bryman, 2018). För att styrka trovärdigheten i föreliggande studie 

skickades inte frågorna ut till de medverkande i förväg då författarna inte ville att de skulle se 

frågorna innan då det eventuellt hade kunnat påverka hur de medverkande svarade på frågorna 

under intervjun. Vidare kan föreliggande studies pålitlighet styrkas genom att undersökningen 



 17 

granskats av handledare under hela forskningsprocessen för att säkerställa att alla delar 

återfinns i studien (Bryman, 2018). Genom att vara kritisk till metodval och redogöra för val 

som gjorts i forskningsprocessen menar Ahrne och Svensson (2015) att det bidrar till 

föreliggande studies transparens således textens trovärdighet och kvalité. I analysen av vår 

insamlade empiri utgick författarna endast från de medverkandes uppfattningar om fenomenet 

som framkom utifrån intervjutranskriberingarna. Således återfinns citat i resultatet för att styrka 

de medverkandes uppfattningar. Dock går det inte att generalisera föreliggande studies resultat 

utan resultatet utgör enbart uttalanden av förskollärares uppfattningar.   

4.9 Metoddiskussion 

I föreliggande studie genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer och valet av metod 

lämpade sig väl till den kunskap som söktes genom att det var variationer av uppfattningar som 

undersöktes. Dock går det inte genom denna ansats att upptäcka att något är konstant således 

kan människor ändra sina uppfattningar (Partel & Davidsson, 2019). Fenomenografin är en 

ansats och inte en färdig teori som används för att verifiera eller falsifieras resultatet utan 

handlar om att skapa en trovärdig och platsbunden teori utifrån empiri som utgår från ett unikt 

fall, unik grupp, situation och uppfattningar som ses i relation till hur människor handlar och 

resonerar (Partel & Davidsson, 2019). Föreliggande studie har semistrukturerade intervjuer som 

metod för att det var mest överensstämmande med det som skulle undersökas. Å ena sidan 

genom att intervju användes som metod fanns det en risk att svaren inte skulle överensstämma 

med hur förskollärarna faktiskt arbetade och om det istället valts att genomföra en intervju i 

samband med observation kunde möjligen resultatet sett annorlunda ut. Å andra sidan har det 

ingen relevans för föreliggande studie, då utgångspunkten är förskollärarnas uppfattningar 

kring nämnda fenomen. När alla intervjuer var genomförda framkom det att alla de som 

medverkat i föreliggande studie arbetade med barn i åldern 1-3 år, vilket gjorde att urvalet blev 

fördelaktigt då det blir tydligare att det framträder variation i utsagorna. De medverkande i 

föreliggande studie har arbetat mellan 1.5 år och 25 år och skillnaden i arbetserfarenhet gör att 

det blev stor spridning och variationer på förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar om 

fenomenet. Genom att de medverkande hade olika arbetserfarenheter kan det ha inneburit att 

förståelsen för samma fenomen kan ha uppfattats olika beroende på deras erfarenheter som från 

sin omvärld. Starrin och Svensson (1994) menar att de medverkande kan tolka frågorna olika 

beroende på hur de uppfattar frågornas innebörd vilket kan leda till att uppfattningarna skiljer 

sig åt när de ger uttryck för samma fenomen. Eftersom vi är bekanta med några av de 

medverkande i föreliggande studie är vi medvetna att det kan påverka resultatet i de 
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semistrukturerade intervjuerna. Å ena sidan är vi även medvetna om att resultatet kan påverkas 

av att de medverkande i föreliggande studie är yrkesverksamma i olika kommuner och på olika 

förskolor å andra sidan ger det oss en variation på uppfattningar om samma fenomen. Kritik till 

genomförandet av de första tre intervjuerna var att intervjuarna upplevde att de medverkande 

kan ha upplevt sig förhörda då, de inte fick någon respons från intervjuarna i form av 

instämmande eller avböjande. Det var att aktivt val av intervjuarna då vi inte ville färga svaren 

vi fick. Detta kom till uttryck då de medverkande ställde frågor till oss intervjuare i form av att 

söka bekräftelse. Således fick vi ändra tankegången inför resterande intervjuer. Intervjufrågorna 

som användes i föreliggande studie var inte korrekt formulerade utifrån vald teoretisk ansats 

genom att det användes upplever i frågeställningarna. Dock anser vi att frågorna svarade på 

syfte och frågeställningarna.  

5.0 Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet av de analyserade intervjusvaren. Empirin 

har analyserats utifrån en fenomenografisk ansats där resultatet utgår utifrån kategorier som 

framkommit under bearbetningen av empirin. I avsnittet nedan kommer kategorisystemet som 

framkommit att beskrivas med utgångspunkt i syfte och frågeställningar. 

5.1 Kategorier av uppfattningar om likvärdig utbildning 

I vår bearbetning av den insamlade empirin har det framkommit fem kategorier som växt fram 

och urskilts. Ingen hierarkisk ordning har framträtt då ingen uppfattningarna i föreliggande 

studie ansågs vara mer avancerad, komplex eller kraftfull.  

Kategori 1. Likvärdig utbildning är relaterat till förskollärares barnsyn 

Kategori 2.  Likvärdig utbildning är relaterat till förskollärares arbetsmetoder 

Kategori 3. Likvärdig utbildning är relaterat till förskollärares förutsättningar 

Kategori 4. Likvärdig utbildning är relaterat till förskollärares kompetens   

Kategori 5. Likvärdig utbildning är relaterat till externt stöd 

Relationen mellan kategorierna är att likvärdig utbildning är relaterat till förskollärares 

barnsyn innebär att förskollärares variation av uppfattningar kommer till uttryck genom 

beskrivning och definition av barn i behov av särskilt stöd och inkludering. Vilket 
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karaktäriseras genom variationen i förskollärares resonemang. Likvärdig utbildning är relaterat 

till förskollärares arbetsmetoder, kommer till uttryck genom att förskollärarna beskriver 

variationer av uppfattningar av hur de anpassar och använder olika strategier i arbetet med barn 

i behov av särskilt stöd.  Likvärdig utbildning är relaterade till förskollärares förutsättningar 

speglar förskollärarnas variationer av uppfattningar kring vilka förutsättningar de anser sig ha. 

I kategorin Likvärdig utbildning är relaterade till förskollärares kompetens lyfts vilken 

utbildning och kompetens förskollärares uppfattar sig ha och slutligen i kategorin Likvärdig 

utbildning beror på externt stöd beskrivs förskollärares variationer av uppfattningar om 

betydelsen av externt stöd och vad det kan innebära för arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. 

5.2 Kategori 1. Likvärdig utbildning är relaterat till förskollärares barnsyn 

Denna kategori kännetecknas av de medverkandes uppfattningar om hur de beskriver sina 

möjligheter till en likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd. Kategori utgår från de 

medverkandes variationer av uppfattningar och erfarenheter kring inkludering och barn i behov 

av särskilt stöd. De medverkandes uppfattningar kommer till uttryck i deras resonemang kring 

begreppen som tolkas spegla barnsynen som de medverkande uppfattas ha. Vår tolkning är att 

beroende på hur de medverkande definierar begreppen kommer barnsynen till uttryck genom 

deras beskrivning av deras uppfattningar. Inkludering kan ses som att alla barn i verksamheten 

får samma förutsättningar för att vara en del av barngruppen. Det kan innebära att anpassa 

undervisning och aktiviteter för att barnen ska kunna delta efter sina egna förutsättningar i den 

dagliga verksamheten. Detta kommer till uttryck i följande citat:  

Malin: “Det tycker jag är när alla barnen får samma möjligheter, alltså presenterar jag en 

aktivitet eller undervisning så ska den ju, då ska alla kunna ha möjlighet att delta fast på sina 

villkor tycker jag. Då tycker jag att man är inkluderad.” 

I intervjusvaret ovan ger Malin uttryck för en uppfattning att alla barn ska kunna delta i en och 

samma aktivitet utifrån sina individuella förutsättningar. En tolkning är att uppfattningen 

grundas på Malins barnsyn och hennes erfarenheter från att genomföra en mängd aktiviteter 

med barn. Hennes barnsyn kommer till uttryck genom att Malins uppfattning beskriver att 

inkludering innebär att barn får samma möjligheter att delta utifrån sina villkor. Uppfattningen 

tyder på att det handlar om att presentera en aktivitet som ger alla barn möjlighet till att delta 

utifrån sina förutsättningar. En variation av uppfattningen att likvärdig utbildning är relaterat 

till förskollärarens barnsyn kommer även till uttryck genom att problematiken inte ska knytas 
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till barnet utan det är verksamheten som behöver förändras det kommer till uttryck i följande 

citat: 

Anette: “Det är ju inte så att det är något tokigt med barnet utan det är verksamheten det är 

tokigt med. Då behöver man förändra verksamheten istället för att vara inkluderad.” 

Innebörden i ovanstående citat visar på variation av begreppet som hon beskriver som att det är 

verksamheten som brister och att problematiken inte ligger hos barnet utan i verksamheten. 

Hon ger uttryck för en uppfattning att verksamheten ska förändras och inte barnet. Vi tolkar det 

som att barnsynen kan gestaltas i hur Anette möter barn i behov av särskilt stöd. I följande citat 

ger Lisa uttryck för sin uppfattning som kan tolkas som att barnen känner sig lika behandlade 

utifrån sina förutsättningar. Uppfattningen kommer till uttryck: 

Lisa: “Att alla ska få känna sig lika behandlade efter sina förutsättningar, då är man inkluderad 

i en grupp men på sina egna villkor, efter dem förutsättningar om man nu säger att man har, 

nån form av handikapp. att man ska kunna göra samma saker. Att man ska erbjudas samma 

saker.” 

Uppfattningen ovan kännetecknas av hur hennes barnsyn speglas i hennes sätt att beskriva 

begreppets innebörd då hon beskriver hur hon anser att alla barn ska kunna delta utifrån sina 

villkor och förutsättningar. Vi tolkar uppfattningen i ovanstående citat som att inkludering 

innebär att alla barn ska bli erbjudna samma saker utifrån sina egna villkor således är det inte 

relevant vilken form av särskilt stöd barnet uppfattas ha. Barnsynen speglar även variationer av 

uppfattningar kring hur de medverkande beskriver sin uppfattning av vad barn i behov av 

särskilt stöd innebär för dem. Variationer av uppfattningarna om begreppet barn i behov av 

särskilt stöd kommer till uttryck genom de medverkandes beskrivningar och resonemang. Detta 

kommer till uttryck i följande citat:  

Anette: “Det kan vara allt från att man har glasögon till att man inte kan hålla en sked själv. 

Det behöver inte vara något synligt eller osynligt, eller nått stort eller nått litet alla behöver ju 

stöd på nått sett.” 

En tolkning från ovanstående citat är att Anette uppfattar begreppet barn i behov av särskilt 

stöd som komplext och att det kan innefatta alla barn. Vi tolkar hennes intervjusvar som att 

hennes uppfattning är att alla barn behöver hjälp på något sätt trots att det inte alltid syns. 

Hennes uppfattningen kan tolkas som att det gestaltas i hennes barnsyn då alla barn ingår i 

hennes uppfattning av begreppet. En annan variation av uppfattning kommer till uttryck i citatet 
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nedan av Caroline som i likhet med Anette beskriver sin uppfattning om begreppet och att det 

kan innefatta alla barn i barngruppen. 

Caroline: “Jag kan känna att det kan, egentligen vara allt, allt från psykiskt, synligt handikapp, 

problem på många olika sätt. Både kontakt med andra, språk, det kan vara väldigt väldigt 

mycket.” 

I citatet ovan ger Carolines uppfattning uttryck för att alla barn kan innefattas i begreppet barn 

i behov av särskilt stöd. Vi tolkar det som att uppfattningen kan gestalts i hennes barnsyn då 

hennes uppfattning beskriver att det är ett brett begrepp som rymmer många olika aspekter kring 

barn i behov av särskilt stöd. Carolines uppfattning kan tolkas som om att alla barn någon gång 

behöver någon form av stöd, tillfälligt eller permanent och att det kan vara alltifrån socialt stöd 

eller språkligt stöd som behövs. Å andra sida är en tolkning att Carolines erfarenheter av barn 

i behov av särskilt stöd kommer till uttryck i hennes beskrivning av vad begreppet innebär för 

henne. En annan uppfattning ger variation och uttryck för att det handlar om det lilla barnet 

eller att det handlar om att fånga upp behovet av särskilt stöd, tids nog och kommer till uttryck 

i följande citat: 

Siv:”…. Klä på sig, äta, om man tänker på det lilla barnet, lixom som inte har utvecklat det här, 

alla barn kan vara i behov av ett stöd på nått sett men det här lilla extra stödet, det fångar man 

väl upp tids nog. Det är också en känsla hur man….. ja en sån som kanske behöver vägledning 

hur man tar sig från a till b…” 

Utifrån citatet ovan kan vi tolka det som att Sivs uppfattning och erfarenheter om barn i behov 

av särskilt stöd kan innefatta alla barn som kan behöva lite extra stöd i verksamheten. Å ena 

sidan tyder variationen av uppfattningen i Sivs utsaga att hennes barnsyn kommer till uttryck 

då hon beskriver att problematiken fångas upp tids nog. Å andra sidan är en tolkning att Sivs 

uppfattning utgår från erfarenheter att möta barn i behov av särskilt stöd då hon ger uttryck för 

att det handlar om en känsla om hur man vägleder barn i den dagliga verksamheten. Evas 

uppfattning ger variation och kännetecknas av att det inte behövs någon diagnos för att vara i 

behov av särskilt stöd. Uppfattningen kommer till uttryck i nedanstående citat: 

Eva: “Barn kan ju behöva stöd fastän dom inte har nån diagnos. Ett barn kanske behöver stöd 

i språket och ett annat barn behöver kanske stöd i motoriken. 
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En tolkning vi gör utifrån ovanstående intervjusvar är att uppfattning kan tolkas utifrån hennes 

erfarenheter genom olika möten med barn i behov av särskilt stöd. Hennes barnsyn kommer till 

uttryck genom uppfattningen att barn i behov av särskilt stöd inte behöver innebära att barnet 

har en diagnos, utan hennes uppfattning kan tolkas som att det handlar om att barn behöver 

olika typer av stöttning för att få möjlighet till en likvärdig utbildning.  

5.3 Kategori 2. Likvärdig utbildning är relaterat till förskollärares arbetsmetoder 

Innebörden i denna kategori kännetecknas av olika strategier och anpassningar som de 

medverkande använder i den dagliga verksamheten för att möjliggöra en likvärdig utbildning 

för barn i behov av särskilt stöd. De medverkande ger uttryck för variationer av uppfattningar 

och erfarenheter om att likvärdig utbildning är relaterade till vilka arbetsmetoder som används 

i mötet med barn i behov av särskilt stöd. Således beskriver de medverkande variationer av 

uppfattningar kring vad de uppfattar som framgångsrika anpassningar och strategier i arbete 

med en likvärdig utbildning. I citatet nedan beskriver Malin uppfattningen att utgångspunkten 

handlar om att utgå från barnet som behöver särskilt stöd och det kommer till uttryck i följande 

citat:  

Malin: “Så jag tycker alltid att vi utgår från barnet som har behov å sen får de andra följa med 

lite på det spåret. Så vi utgår från det barnet och därifrån anpassar vi vår verksamhet. För att 

det blir det bästa, det gynnar hela gruppen. Så tänker vi. Än att den får hänga på, på nått vis då 

blir det oftast inte så bra. Så lite så jobbar vi att vi utgår från det barnet så får de andra följa 

med på nått vis.” 

Uppfattningen i ovanstående citat tyder på att det är av vikt att utgår från barnet som är i behov 

av särskilt stöd och att de andra barnen i barngruppen får anpassa sig efter det. Vi tolkar att 

hennes uppfattning ger uttryck för att det är det som främjar hela barngruppen och är det bästa 

för hela barngruppen. Vi tolkar det som att Malins uppfattning ger uttryck för att det är 

verksamheten som behöver anpassas och att problematiken inte ska knytas till barnet för att 

möjliggöra en likvärdig utbildning. Genom Malins uppfattning tolkar vi det som att de strategier 

och anpassningar som används som arbetsmetoder i verksamheten handlar om att inte lägga 

problematiken hos barnet utan att anpassa verksamheten. En variation av uppfattning om att 

likvärdig utbildning är relaterat till förskollärares arbetsmetoder ger Signe uttryck för då hon 

uttrycker att det handlar om att det är miljön som är av betydelse och beskrivs i följande citat: 
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Signe: “Vi har på min avdelning försökt kolla på miljön, hur den ska stötta, utmana och finnas 

till för alla barn.” 

  

I intervjusvaret ovan uttrycker Signe sin uppfattning om hur de anpassar sin verksamhet och att 

det handlar om att förändra sin lärmiljö för att passa för alla barn. Vår tolkning är att Signes 

uppfattning innebär att miljön är av betydelse för att kunna inkludera alla barn i verksamheten. 

Signe ger uttryckte för att detta är deras strategi i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Uppfattningen kan tolkas som att genom att anpassa miljön skapas möjligheter till en likvärdig 

utbildning för barn i behov av särskilt stöd. En variation av uppfattning kommer i uttryck av 

Malin, som kännetecknas av att struktur och rutiner är viktiga vad det gäller anpassningar och 

strategier för en likvärdig utbildning. Malins uppfattning kommer till uttryck i följande citat: 

 
Malin: “Vi gör likt varje dag, samlingen eller mötet ser likadant ut varje dag, ibland tar man 

in en ny sång eller så men det är väldigt likt. Vi håller väldigt mycket på våra rutiner faktiskt 

och det skapar också känner vi att barnen blir trygga. Sen är inte allt hugget i sten, men 

vardagsrutinerna sitter.”   

  

Vår tolkning av vad som sägs i ovanstående intervjusvar är att Malins erfarenheter och 

uppfattning är att rutiner är av stor betydelse för Malin, hon uttrycker att de på hennes avdelning 

har hittat effektiva arbetsmetoder för att alla barn ska kunna delta i aktiviteterna. Malins 

uppfattning tyder på att gynnsamma arbetsmetoder är att använda sig av samma rutiner varje 

dag och att samlingen ser likadan ut varje dag. Utifrån Malins uppfattning tolka vi det som att 

hennes erfarenheter visar att rutiner anses vara grunden för att skapa en likvärdig utbildning. 

Således om det saknas struktur och rutiner kan det skapas oro i barngruppen. En variation av 

uppfattning av arbetsmetoder kommer till uttryck av Eva i nedanstående citat där det handlar 

om att dela in barngruppen i mindre grupper och att lika handlar om att göra olika.  
 

Eva: “...jobbar vi väldigt mycket i smågrupper och vi tänker väldigt mycket så att lika är att 

göra olika. Tillexempel om jag ska ha en aktivitet med det här barnet som är i behov av stöd då 

har jag kanske tre barn max men min kollega har åtta. Då gör vi ju olika men vi ser det ändå 

som att det är rättvist då vi ser från barnets bästa.” 
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Uppfattning ger uttryck för att Evas arbetslags arbetsmetod med barn i behov av särskilt stöd 

handlar om att anpassa verksamheten och att arbeta i mindre grupper. Hennes uppfattning tyder 

på att det är gynnsamt för alla barn i barngruppen genom att de utgår från barns bästa i sina 

arbetsmetoder. Vi tolkar hennes uppfattning som att deras arbetssätt innebär att barn deltar på 

olika sätt och genom att göra olika blir det lika. Således tillämpas det i verksamheten genom 

anpassningar och användning av olika strategier i mötet med barn i behov av särskilt stöd. 

 

5.4 Kategori 3. Likvärdig utbildning är relaterad till förskollärares förutsättningar  

Innebörden i kategorin illustrerar variationer av uppfattningar kring hur de medverkande 

beskriver sina förutsättningar och vad som kan vara en påverkande faktor i arbetet med en 

likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd. Kategorin kännetecknas av de 

medverkandes olika uppfattningar och erfarenheter som beskriver deras förutsättningar för att 

möjliggöra en likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd. En uppfattning av Caroline 

ger uttryck för att det är bristande förutsättningar för att möjliggöra en likvärdig utbildning. 

Carolines uppfattning kommer till uttryck i följande citat:  

Caroline: “Vi får inte så mycket förutsättningar egentligen. Vi får ju hjälp med tips och råd 

från kommunen, kärnhuset då med tillgång till och vår egna specialpedagog. Vi får ju inte 

extrapersonal, det kan vara timmar men det är inte mycket då barnen är här från morgon till 

kväll. Tyvärr är det så, det ska stå i skollagen, att om, vi bryter den hela tiden.” 

I Carolines intervjusvar tolkar vi det som att hennes uppfattning ger uttryck för att hon inte får 

tillräckligt med förutsättningar. Vi tolkar det som att hennes uppfattning om bristande 

förutsättningar handlar om att de inte få möjlighet till extra personal till barn som är i behov av 

särskilt stöd. Hennes uppfattning ger uttryck för att skollagen bryts kontinuerligt då det står i 

skollagen att alla barn har rätt till det stöd som behövs. Å ena sidan ger hennes erfarenheter 

uttryck för att hon uppfattar att barnen har långa dagar och att förutsättningarna är bristande. Å 

andra sidan ger Carolines uppfattning uttryck för att det finns hjälp att få i form av rådgivning 

från exempelvis kärnhuset och specialpedagog. En variation av uppfattning som kommer till 

uttryck är att Agnes uttrycker att deras förutsättningar är goda för att möjliggöra en likvärdig 

utbildning för barn i behov av särskilt stöd. Det kommer till uttryck i citatet nedan:  

Agnes: “Jag tänker väl att vi har goda förutsättningar för en likvärdig utbildning för alla barn 

då vi har tillräckligt med personal och har möjlighet att dela upp barnen i mindre grupper.”  
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Vår tolkning är att Agnes ger uttryck för att hennes uppfattning är att de kan erbjuda barnen en 

likvärdig utbildning. Det handlar om att Agnes uppfattning ger uttryck för att de har tillräckligt 

med personal i barngruppen, vilket gör det möjligt för att dela barngruppen i mindre grupper. 

Vår tolkning utifrån hennes uppfattning är att detta är det som avgör för henne att de har goda 

förutsättningar för en likvärdig utbildning. En variation av uppfattning ger Malin uttryck för att 

arbetslaget är en förutsättning för att möjliggöra en likvärdig utbildning. Det kommer till 

uttryck i citatet nedan: 

Malin: “Att jag har mitt arbetslag det är en bra förutsättning, vi är väldigt samspelta och vi 

diskuterar väldigt mycket å som jag sa innan vi kan göra olika vi tittar vad är bäst för barnen 

ur detta och fine då kör vi.” 

I intervjusvaret ovan ger Malin uttryck för är att hon uppfattar sig ha goda förutsättningar för 

att skapa en likvärdig utbildning. Vi tolkar det som att hennes uppfattning innebär att arbetslaget 

är av stor vikt för att kunna arbeta för att ge alla barn samma förutsättningar i sitt lärande och 

utveckling. Hennes uppfattning ger uttryck för att kollegorna är viktiga och att de i arbetslaget 

diskuterar verksamheten med utgångspunkt i barns bästa samt att det inte handlar om att göra 

lika utan att det gäller att kollegorna är på samma linje i arbetet med barngruppen. En annan 

uppfattning kommer till uttryck i likhet med Malin att kollegialt lärande är en förutsättning för 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det beskrivs i citatet nedan:  

Signe: “Jag anser att vi får förutsättningar då vi arbetar kring ett kollegialt lärande. Sen får 

man alltid räkna in den mänskliga faktorn, för stora barngrupper och för lite personaltäthet, 

det är inte så enkelt som det låter. Även om det på många förskolor finns utsatt planeringstid 

så är den inte tillräcklig för allt jobb som tillkommer runtomkring.” 

I utsagan ger Signes uppfattning uttryck för att det kollegiala lärandet ger förutsättningar för en 

likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd.  Vi tolkar det som att Signes uppfattning 

ger uttryck för att hon anser att de har förutsättningar, å ena sidan ger uppfattningen i utsagan 

uttryck på att rådande omständigheter ger bristande förutsättningar genom att det är lite personal 

och att planeringstiden inte räcker till. Å andra sidan tyder Signes uppfattning på att om 

barngruppen hade varit mindre skulle det kunna innebära att de får bättre förutsättningar för en 

likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd.  



 26 

5.5 Kategori 4. Likvärdig utbildning är relaterad till förskollärares kompetens 

Innebörden i denna kategori beskriver uppfattningar om vilken typ av utbildning som de anser 

sig ha samt haft möjlighet till att få under sin yrkesverksamma tid. De medverkande beskriver 

olika aspekter av uppfattningar som är relaterade till deras utbildning. Kategorin kännetecknas 

av att de medverkande ger uttryck för sina uppfattningar om sin kompetens i arbetet med barn 

i behov av särskilt stöd. Carolines uppfattning i citatet nedan ger uttryck för att kompetensen 

kan bygga på erfarenheter av möten med barn i behov av särskilt stöd. 

Caroline: “Utifrån de barn som jag har mött känner jag att jag har kunnat göra det, jag känner 

att jag har kompetens. De gånger jag inte känner det, att jag har vändit och vridit för hur vi ska 

kunna göra då får jag prata med nån som är ännu mer kunnig än mig.” 

  

Caroline beskriver i utsagan att hennes uppfattning är att hon anser sin kompetens som god det 

blir tydligt utifrån hennes uttalande ovan. Hon ger uttryck för en uppfattning att ta hjälp av 

någon annan mer kunnig om det behövs för att stärka sin kompetens i mötet med barn i behov 

av särskilt stöd. En tolkning är att Caroline först försöker att använda sin egen kompetens 

genom att pröva och ompröva olika sätt för att kunna möta barn i behov av särskilt stöd. Vi 

tolkar att uppfattningen kan ses i relation till att Caroline har erfarenheter av arbete med barn i 

behov av särskilt stöd som hon använder sig av i sitt arbete. Anette ger uttryck för en annan 

uppfattning av sin kompetens som ger uttryck för att hantera situationen utifrån det som uppstår 

och lära sig efter hand. Det kommer till uttryck i följande citat: 

 
Anette: “Med tanke på att man många gånger kastas in i det, i nånting man inte är medveten 

om, så får man lära sig, där och då, på plats.” 

  

I intervjusvaret i utsagan ovan ger Anettes uttryck för att det handlar om att vara flexibel i sitt 

arbete med barn i behov av särskilt stöd. Vi tolkar att hennes uppfattning ger uttryck för att som 

pedagog göra det bästa av situationerna som uppstår genom att använda sig av den kompetens 

som finns inom sig. Uppfattningen gestaltas i utsagan ovan genom att hon säger att man kastas 

i situationer och får arbeta utifrån sina erfarenheter. Vi tolkar det som att Anette lär sig och 

tillgodogör sig mer kompetens efter hand genom att möta olika barn med olika behov av stöd. 

En annan uppfattning kommer till uttryck i nedanstående citat av Signe som beskriver sin 

uppfattning om att förvärva sig kompetens genom kollegialt lärande vilket kommer till uttryck:  
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Signe: “Men under många år har det på min arbetsplats funnits en resursavdelning som haft 

ca 1-4 barn (gemensamt med resterande barngruppen) som har varit i behov av särskilt stöd. 

Detta har medfört att vi genom ett kollegialt lärande fått tips på material och olika arbetssätt 

som har gynnat alla barngrupperna på avdelningarna.” 

I ovanstående utsaga ger Signe uttryck för att hennes kunskap kring barn i behov av särskilt 

stöd har framkommit genom kollegialt lärande, då det på hennes förskola har funnits en 

specialavdelning för barn i behov av särskilt stöd där kompetens funnits. Signes uppfattning 

ger uttryck för att det kollegiala lärandet med mer kunniga kollegor bidrar till att hela 

barngruppen gynnas och inte enbart barnen i behov av särskilt stöd. Vi tolkar uppfattningen 

som att genom att dela sin kompetens med varandra möjliggörs att stärka sin egen kompetens. 

En annan uppfattning om likvärdig utbildning beror på förskollärarens utbildning kommer till 

uttryck i Agnes citat nedan. Uppfattningen ger uttryck för att tillägna sig ny kompetens genom 

att läsa litteratur och ta del av ny forskning som kommer till uttryck i Agnes citat nedan:  

Agnes: “Jag behöver fortsätta att vidareutvecklas som pedagog, dels genom att läsa ny 

litteratur och dels genom fortbildningar. Jag tänker att man utvecklas genom att ta del av ny 

fakta men även genom att diskutera med andra och få ta del av andras erfarenheter, verktyg 

och metoder för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.” 

  

I intervjusvaret ovan ger Agnes uppfattning uttryck för att hon anser sig behöva mer kunskap 

samt att hon behöver utvecklas mer som pedagog. Vi tolkar hennes uppfattning som att hon är 

medveten om att det kommer ny forskning hela tiden och att det är ett bra sätt att förvärva mer 

kunskap genom ny litteratur om arbetet med likvärdig utbildning och barn i behov av särskilt 

stöd. Hennes uppfattning ger uttryck för att genom att förvärva sig mer kompetens möjliggörs 

det att få bättre “verktyg” för att kunna stötta alla barn i verksamheten. En annan tolkning som 

Agnes uppfattning ger uttryck för är att det kollegiala lärande som möjliggör i arbetet med barn 

i behov av särskilt stöd. Hennes uppfattning ger uttryck för att diskutera och dela erfarenheter 

med andra förvärvas nya kunskaper.  
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5.6 Kategori 5. Likvärdig utbildning beror på externt stöd 

Innebörden i kategori 5 beskriver olika uppfattningar kring att likvärdig utbildning innebär att 

få tillgång till externt stöd. Det externa stödet är en faktor som inte kan påverkas av den enskilde 

förskolläraren. Således ger de medverkande uttryck för att rektorn är en förutsättning i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd samt att rektorn påverkar möjligheten till externt stöd 

kärnhuset och specialpedagog. Rektorn anses vara en viktig del i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd och Malins uppfattning ger uttryck för rektorns roll i följande citat:  

Malin: “…. så chefen är ju också jätteviktig att man har stödet och så måste man ju själv våga 

säga ifrån. men nu är det så här i min verksamhet eller med de här barnen.” 

I ovanstående utsaga ger Malin uttryck för att det är betydelsefullt att ha en rektor som har 

förståelse och stöttar arbetslaget. Vi tolkar som hennes uppfattning ger uttryck för att hon själv 

måste våga säga till rektorn, hur det ser ut i barngruppen för att kunna få rätt stöd. Malins 

uppfattning kan tolkas som att får pedagogerna inte stöttning från rektorn kan det bli 

problematiskt för pedagogerna att ge alla barn samma förutsättningar. Lisa i citatet nedan ger 

uttryck för en uppfattning om att det handlar om att få tid till att kunna reflektera och diskutera 

i arbetslaget. Vilket kommer till uttryck i följande citat:  

Lisa: “Det är ett bra arbetslag och klimat så man kan prata med varandra, det är jätteviktigt. 

Funkar inte arbetslaget då känner jag att då funkar ju inte det andra heller.” 

I ovanstående utsaga ger Lisas uppfattning uttryck för att externt stöd innebär att ingå i ett bra 

arbetslag och att det är det som möjliggör för en likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt 

stöd. Vi tolkar hennes uppfattning som att genom ett bra arbetslag skapas mest fördelaktiga 

förutsättningar för barngruppen. Hennes uppfattning ger uttryck för att hon ser 

kommunikationen som en viktig del bland kollegorna. Vi tolkar det som att hennes uppfattning 

om externt stöd handlar om kollegialt lärande. En annan uppfattning ger Eva uttryck för i citat 

nedan. Hennes uppfattning ger uttryck för att externt stöd kan innebära att få hjälp och stöttning 

från specialpedagog. Evas uppfattning kommer till uttryck i nedanstående citat: 

Eva: “Sen har vi även specialpedagog som kan komma in och stötta oss, eller bara observera 

oss.” 
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I ovanstående utsaga ger Eva uttryck för att specialpedagog som externt stöd är gynnsamt i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vi tolkar hennes uppfattning som att ta hjälp utifrån 

i form av specialpedagog ger det pedagogerna flera sätt att arbeta i verksamheten med barn i 

behov av särskilt stöd. Uppfattningen ger uttryck för att specialpedagogen ger pedagogerna 

idéer och tips på hur de kan arbeta för att möjliggöra en likvärdig utbildning för barn i behov 

av särskilt stöd. En annan uppfattning kommet till uttryck genom att det är problematiskt när 

det saknas resurser att tillgå barngruppen. Det kommer till uttryck i följande citat: 

Caroline: “Där kommer vi till svårigheten. Man vill så himla mycket och man vet så väl att det 

ska vara alla barn på lika villkor. Men det är faktiskt ett problem ute i verksamheterna tyvärr. 

För det är omöjligt om ett barn kräver en person. Hur ska man få det att fungera för resterande 

barngrupp på två personer, det blir ett jätteproblem. Finns inte resurserna, då det låter så himla 

bra att alla ska få stöttning och hjälp utifrån sina förutsättningar men det är faktiskt en 

jätteutmaning. Man gör ju det bästa man kan, men det blir faktiskt på bekostnad av de andra 

barnen”.   

I intervjusvaret ovan ger Carolines uppfattning uttryck av att det finns svårigheter i arbetet med 

en likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd om det inte finns resurs att tillgå till 

barngruppen. Vi tolkar hennes uppfattning som att hon upplever sig otillräcklig och att hon inte 

kan påverka det externa stödet som hon anser barngruppen behöver. Hennes uppfattning ger 

uttryck för att det är en omöjlig att ge alla barn lika villkor för sitt lärande och utveckling om 

ett barn kräver en person. Uppfattningen ger uttryck för att resterande barn i barngruppen 

påverkas av avsaknaden av resurs då hon säger att man gör det bästa man kan men på bekostnad 

av de andra barnen.  

5.7 Sammanfattning av resultat och analys  

Sammanfattningsvis framkommer det i resultatet variation i förskollärarnas uppfattning kring 

det specifika fenomenet likvärdig utbildning. Förskollärarnas utgångsläge ger variation på hur 

förskollärarnas uppfattningar om samma specifika fenomen som kommer till uttryck i 

utsagorna. Resultatet redogör för variation av uppfattningar som kommer till uttryck i de 

medverkandes utsagor i arbetet med en likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd. 

Det handlar om variationer av uppfattningar som kommer till uttryck i förskollärare barnsyn, 

utbildning, strategier, anpassningar, förutsättningar och externt stöd. Förskollärarna har olika 

erfarenheter som de erfarit från sin omvärld. Det handlar både om att ta hjälp utifrån i form av 

kärnhus och specialpedagog samt att kollegorna är av betydelse för att skapa goda 
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förutsättningar för en likvärdig utbildning. Vidare visar resultatet på variation i de enskilda 

förskollärares uppfattningar om samma specifika fenomen som handlar om externa faktorer 

som de medverkande inte kan påverka. Å ena sidan innebär det att det finns variation i vilka 

förutsättningar förskollärare får för att möjliggöra en likvärdig utbildning för barn i behov av 

särskilt stöd. Å andra sidan kan en tolkning vara att det finns likheter i deras beskrivningar då 

det handlar om att ha barns bästa i fokus för att kunna inkludera barnen i behov av särskilt stöd 

i den dagliga verksamheten. Slutligen måste kategorierna ses i relation av varandra då de är 

beroende av varandra genom variationer av uppfattningarna.   

6.0 Diskussion 
 

I följande kapitel kommer diskussionen att diskuteras utifrån två teman Möjligheter till 

likvärdig utbildning utgår från den enskilde förskolläraren och möjligheter till en likvärdig 

utbildning avgörs av externa faktorer som inte kan påverkas av den enskilde förskolläraren 

som framkommit ur resultatet. Möjligheter till likvärdig utbildning utgår från den enskilde 

förskolläraren framkom genom att resultatet visade på att det fanns faktorer som utgår från 

förskollärare exempelvis barnsyn. Möjligheter till likvärdig utbildning avgörs av externa 

faktorer som inte kan påverkas av den enskilde förskolläraren växte fram genom att resultatet 

visade på att det fanns flera olika faktorer som förskollärare inte kan påverka för att möjliggöra 

en likvärdig utbildning.  

  

6.1 Möjligheter till likvärdig utbildning utgår från den enskilde förskolläraren  
 

Förskolan ska enligt läroplanen utgå från barnet behov med där utveckling, lärande och omsorg 

bildar en helhet, där utbildningen ska vara roligt trygg och lärorik för alla barn (Skolverket, 

2018). För att detta ska kunna implementeras i verksamheten behöver förskollärare ha 

förutsättningar att möjliggöra detta. 

 

Resultatet visar på olika variationer av förskollärares uppfattningar om förutsättningar för att 

möjliggöra en likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd. En betydelsefull faktor är 

förskollärares barnsyn. Beroende på hur förskollärare uppfattar innebörden av begreppen 

inkludering och barn i behov av särskilt stöd gestaltas det i den dagliga verksamheten och hur 

de arbetar med att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Nilholm och Göransson (2019) 

argumenterar för olika synsätt på barn i behov av särskilt stöd som exempelvis olika som 

tillgång och gemenskap. Vilket framkommer i resultatet genom att de medverkandes barnsyn 
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kommer till uttryck genom att de beskriver sin uppfattning om barn i behov av särskilt stöd som 

en tillgång till barngruppen och att barn i behov av särskilt stöd inkluderas i den dagliga 

verksamheten för att skapa gemenskap. Således framkommer det i resultatet att de 

medverkandes förhållningssätt ger uttryck för att de strävar efter att kunna ge alla barn samma 

förutsättningar för att möjliggöra en likvärdig utbildning. Vilket kan leda till att barn i behov 

av särskilt stöd får samma förutsättningar för sitt lärande och utveckling. Det resultatet stöds av 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2013) som argumenterar för vikten av pedagogers 

förhållningssätt och barnsyn. 

 

Å ena sidan menar Almqvist (2006) att barn i behov av särskilt stöd bemöts med mindre 

lyhördhet från förskollärare än sina kamrater. Vilket kan leda till att barn i behov av särskilt 

stöd inte får samma förutsättningar till en likvärdig utbildning. Å andra sidan kunde inga 

tendenser i föreliggande studie ses som att de medverkandes barnsyn var att problematiken 

skulle knytas till barnet. De medverkande menade i stället i likhet med Nilholm och Göransson 

(2019) att det är verksamheten som behöver förändras för att kunna skapa förutsättningar för 

att barn i behov av särskilt stöd ska kunna delta och få en likvärdig utbildning. 

 

Förskollärarna i föreliggande studie uttryckte variationer i sina uppfattningar kring vilka 

anpassningar och strategier som de upplevde som gynnsamma i arbetet för att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd. Uppfattningar som framkommit som gynnsamma är att dela barngruppen 

i mindre grupper, rutiner, samma platser, bildstöd och utgå ifrån barnet som är behov av särskilt 

stöd i planeringarna. Andersson och Thorsson (2012) som lyfter vikten av att förskollärare 

använder sig av strategier och anpassningar i verksamheten för att möta barnens olika behov. 

Det framkom dock i förskollärarnas uppfattningar att det kan vara problematiskt att dela 

barngruppen i mindre grupper trots att det finns en ambition att vilja göra det.  
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6.2 Möjligheter till en likvärdig utbildning avgörs av externa faktorer som inte kan 
påverkas av den enskilde förskolläraren 
 
Resultatet i föreliggande studie tyder på att de medverkande förskollärarna gav uttryck för att 

det finns flera faktorer som påverkar deras förutsättningar för en likvärdig utbildning. Enligt 

Skollagen §9 kap 1 (2010:800) har alla barn rätt att få samma förutsättningar för sitt lärande 

och utveckling. Allt fler barn är i behov av särskilt stöd (Almqvist, 2006) och 2010 finner 

skolinspektionen (2017) att cirka 20 procent av barn i förskolan är i behov av särskilt stöd. 

Resultatet visar på att de medverkande uppfattade sina förutsättningar som begränsade genom 

att det saknades ekonomi i verksamheten. Vilket visar på samstämdhet med tidigare forskning 

Apanel, (2013); Engel- Yeger, Gal och Schreur (2010); Lundqvist, Allodi Westling och 

Siljehag, (2016); Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) som argumenterar för 

att ekonomin en extern faktor som förskollärare inte kan påverka som exempelvis tillgång till 

resurser i barngruppen, saknar personal, utbildning och att barngrupperna är stora. Vilket kan 

leda till att förskollärare uppfattar det problematiskt att möta barn i behov av särskilt stöd på ett 

professionellt och engagerat sätt om de inte fick tillgång till resurs (Pramling Samuelsson, 

Williams & Sheridan, 2015). 

 

En uppfattning som framkommer är att Skollagen (2010:800) bryts kontinuerligt då 

uppfattningen var att de inte får tillräckligt med förutsättningar från rektorn. I skolinspektionens 

granskning (2017) framkommer det att förskollärarnas agerande i att skapa förutsättningar för 

en likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd är beroende av rektorns stöd och 

engagemang. Resultatet i föreliggande studie tyder på att de medverkandes uppfattningar gav 

uttryck för att rektorn var av betydelse för att få förutsättningar till att möjliggöra en likvärdig 

utbildning för barn i behov av särskilt stöd. Vilket kan leda till att utan rektorns stöd och 

engagemang kan det bidra med att förskolan inte tillgodoser barn i behov av särskilt stöds 

rättigheter. Trots att resultatet i föreliggande studie visar att de medverkande anser sig ha god 

kompetens trots bristen på vidareutbildningar visar tidigare forskning (Lindqvist, 2013) att det 

ställs höga krav på förskollärare angående kompetens, utbildning och förhållningssätt vilket 

Lindqvist menar sällan uppfylls. 

 

Rektorn har enligt förskolans läroplan ett övergripande ansvar för att pedagogerna ska få 

relevant kompetensutveckling och professionellt kunna utföra sina uppdrag. Genom 

kompetensutveckling kan det leda till att pedagoger vidareutvecklas i sin kompetens för att 

kunna ge alla barn samma förutsättningar för sitt lärande och utveckling således får 
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utbildningen en god kvalitét om pedagogerna har kompetens i att möta alla barn i verksamheten 

utifrån deras förutsättningar. Pedagogerna behöver inte bara få tid till kompetensutveckling 

utan de behöver även få tid för att kunna implementera sina nya kunskaper i sitt praktiska 

arbete (Skolinspektionen, 2017).  

 

Resultatet i föreliggande studie tyder på att ingen av de medverkande knyter problematiken till 

det individuella barnet som är i behov av särskilt stöd snarare uttrycker de att det är miljön som 

behöver förändras för att möjliggöra en likvärdig utbildning. Det framkommer i resultatet 

vikten av kollegialt lärande dock ger de medverkande uttryck för att det ofta saknas tid till att 

reflektera och diskutera i arbetslagen då det upplever att tiden inte räcker till.  

 

Det framkom i resultatet att en förskola hade haft en specialavdelning för barn i behov av 

särskilt stöd, där barngruppen var mindre och personalen besatt god kunskap och kompetens 

kring arbete med barn i behov av särskilt stöd. Dock har denna avdelning stängts vilket 

motsäger Apanel (2013) och Lundqvist, Allodi Westling och Siljehags (2016) som 

argumenterar för att specialiserade avdelningar höjer kvaliteten på barns lärande och utveckling 

då pedagogerna ofta är fler och har högre kompetens inom området barn i behov av särskilt 

stöd. Det som vi ställer oss frågande till är varför stängs denna typ av avdelningar ner då 

forskning Apanel (2013) och Lundqvist, Allodi Westling och Siljehags (2016) och visar på att 

avdelningar behövs.   

 
6.3 Slutsats 
 
Förskollärare i föreliggande studie uppfattar att det som behövs för att möjliggöra en likvärdig 

utbildning för barn i behov av särskilt stöd är ett flertal aspekter. Det handlar om att få möjlighet 

till ett arbetslag som har gemensamma mål och få tid till att reflektera och diskutera. Som 

förskollärare är det viktigt att arbeta aktivt med barn i behov av särskilt stöd och att inte knyta 

problematiken till barnet. Trots att variationer av uppfattningar ger uttryck för att de 

medverkande saknar förutsättningar så anser de sig ha kompetens inom området barn i behov 

av särskilt stöd då de lärt sig genom att prova sig fram. Vidare framkommer det att de 

medverkande uttryckte att rektorn en betydande del att få förutsättningar för att möjliggöra för 

en likvärdig utbildning. 
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6.4 Didaktiska implikationer och vidare forskning 
 
Föreliggande studie vänder sig till alla inom det förskolpedagogiska området som är 

intresserade av vilka förutsättningar förskollärare uppfattar sig ha i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Vi vill belysa vikten av att arbeta aktivt med barn i behov av särskilt stöd redan i 

förskolan då förskolan är barns första steg i utbildningssystemet.  

 

Det som har framkommit i föreliggande studie är att förskollärare inte uppfattar barnet i behov 

av särskilt stöd som problemet utan att miljön, personalbrist och kunskap inom ämnet är det 

som skapar svårigheter i arbetet med likvärdig utbildning. Genom kompetensutveckling och 

externt stöd kan det bidra till lärande och utveckling för alla både barn och förskollärare.  

 

Vidare forskning som hade varit spännande att genomföra är i form av observationsstudier ute 

på förskolorna för att utifrån barns perspektiv se hur barn i behov av särskilt stöd gynnas av att 

vara med typiska barn. En annan vidare forskning skulle kunna innebära att se hur stödet eller 

snarare bristen på stöd påverkar barn i behov av särskilt stöd vidare i livet. Det hade även varit 

intressant att genomföra en studie som utgår från både intervjuer och observationer för att 

undersöka barn i behov av särskilt stöd och hur de påverkas av att inkluderas i stora 

barngrupper. En annan aspekt som varit intressant att studera vidare är utifrån rektorns 

perspektiv. Hur rektorer upplever sig möjliggöra så att pedagogerna kan skapa en likvärdig 

utbildning för barn i behov av särskilt stöd. 
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8.0 Bilagor     Bilaga 1 
      

Hej! 

  

Våra namn är Annelie och Lena, vi är två studenter som läser sista terminen på 

förskollärarutbildningen i Halmstad. Vi skriver just nu vårt examensarbete som handlar om att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd. Vårt syfte är att undersöka hur förskollärare uttrycker 

sig för att skapa en likvärdig utbildning med fokus på barn i behov av särskilt stöd. Vidare är 

vårt syfte att undersöka vad förskollärarna uppfattar sig behöva för förutsättningar och 

kompetens för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. 

Vi söker två förskollärare som skulle vilja ställa upp på en intervju. Intervjun kommer att ta ca 

30 minuter. Intervjun behöver ske snarast, datum som är aktuella är 26-28 november, 2 

december (Eftermiddag), 3 december (förmiddag) och 4 december. 

Om ni har vidare frågor så är ni fria att maila till oss på: anlind16@student.hh.se 

lenfre16@student.hh.se 

Vi hoppas ni vill delta, Mvh Annelie & Lena 
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Samtyckesblankett     Bilaga 2 

Hej 

Vi heter Annelie & Lena!  

Vi studerar sista terminen på förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad. Just nu 
skriver vi vårt examensarbete där vårt syfte är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig för 
att skapa en likvärdig utbildning med fokus på barn i behov av särskilt stöd. Vidare är vårt 
syfte att undersöka vad förskollärarna anser sig behöva för förutsättningar och kompetens för 
att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten.  

Vi skulle gärna intervjua dig för att fråga hur ni arbetar för att inkludera barn med behov 
särskilt stöd i verksamheten och vilken komptens ni anser att ni behöver för att skapa goda 
förutsättningar för en likvärdig utbildning.  

 

Intervjun kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning. De inspelade intervjusvaren 
används som underlag till vårt examensarbete. I examensarbetet kommer du att vara anonym.  

I vår forskning följer vi vetenskapsrådets etiska principer. Dessa områden är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet uppfylls genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet 
innebär att du får avsluta ditt deltagande i studien när du vill. Konfidentialitetskravet innebär 
att vi som forskare kommer att behandla de uppgifter som du delger oss på ett sådant sätt att 
utomstående inte kan identifiera person och plats. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 
som insamlats endast kommer användas för forskningsändamål.  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  

VILL DU VETA MER, KONTAKTA  

 Annelie Lindqvist – anlind16@student.hh.se Lena Fredman – lenfre16@student.hh.se  

--------------------------------------------------------------- JA, jag godkänner att mina svar får 
behandlas i ett kommande examensarbete. 

NEJ, jag godkänner inte att mina svar får behandlas i ett kommande examensarbete.  

Namnteckning: .............................................................................................  

Datum & Ort: ..........................................................................  
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Intervjufrågor:      Bilaga 3 

 

Vi vill börja med att inleda intervjun med allmänna frågor som 

• Hur länge har du arbetat inom förskolan?  

• Vilken utbildning har du? 

• Vad är inkludering för dig? 

• Hur definierar du barn i behov av särskilt stöd? 

• Har du gått någon extra utbildning för att möta barn i behov av särskilt stöd?  

• Hur upplever du din kompetens kring att möta barn i behov av särskilt stöd? Vad för 

slags utbildning tänker du då? (Fortbildning? Frågat rektorn?) 

• Hur upplever du att du anpassar verksamheten för att möjliggöra för att alla barn ska 

kunna delta? 

• Vilka förutsättningar upplever du att du har för att skapa likvärdig utbildning för alla 

barn? (Får ni förutsättningar från rektor?)  

• Vad tror du att du behöver för att skapa goda förutsättningar?  motivera varför.  

• Använder du dig av några speciella strategier för att inkludera alla barn? I så fall 

beskriv dem. (Samverkan med hemmet) 

• Arbetar/Känner du till lågaffektivt bemötande?  

 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
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Lena Fredman


