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Inledning 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska vara en förskola för alla 

barn. De barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stimulans eller stöd ska få detta 

utformat med hänsyn till egna förutsättningar och behov för att utvecklas så långt som möjligt. 

Lindqvist (2013) betonar att det är tolkningsbart vilka barn som är i behov av särskilt stöd och 

att förskollärare har stort inflytande över vilka dessa barn är, vilket kan möjliggöra eller 

begränsa de specialpedagogiska insatser som kan bli möjliga för barnen. I likhet med Lindqvist 

kan vi relatera till detta då vi har sett och hört många exempel på att förskolan inte alltid är en 

plats för alla barn då barn medvetet eller omedvetet exkluderas i förskolan. Därför vill vi 

undersöka hur en förskola kan bli en förskola för alla barn och ta reda på hur verksamma 

förskollärare uppfattar arbetet kring barn i behov av särskilt stöd för att skapa en förskola för 

alla barn. Vi menar att alla barn är i behov av särskilt stöd någon gång i livet. Begreppet barn i 

socioemotionella svårigheter ser vi som ett centralt begrepp för denna studie, då begreppet även 

innefattar barn som är utan diagnoser.  

Utifrån det som vi redogjort för ovan vill vi studera hur förskollärare beskriver en förskola för 

alla barn och barn i behov av särskilt stöd, hur de ser på utagerande och tysta barn, vilket 

förhållningssätt de beskriver att de har till dessa barn och hur de ser på begreppen inkludering 

och exkludering i förskolan. Genom denna studie hoppas vi kunna väcka funderingar och bidra 

med hur olika synsätt på en förskola för alla barn kan se ut och belysa synen på inkludering och 

exkludering. De barn som vi kommer lägga fokus på i denna studie är barn vars beteende 

förbryllar, väcker funderingar och som utmanar förskollärare att tänka om och tänka nytt. Vi 

hoppas att studien kommer bidra till ett förändrat synsätt kring arbetet med dessa barn. 
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Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel, som är indelat i sex rubriker, kommer tidigare forskning som anses relevant till 

studiens syfte presenteras. Under första rubriken utgår vi från ett historiskt perspektiv för att se 

hur synen på barn och barn i behov av särskilt stöd förändrats genom åren. Den andra rubriken 

tar upp barn i behov av särskilt stöd och vilka barn det kan innefatta. Rubrik tre belyser 

begreppet en förskola för alla barn. Den fjärde rubriken lyfter inkludering och exkludering och 

vad dessa begrepp innebär i förskolan. Rubrik fem handlar om normer, värden och ett 

normkritiskt förhållningssätt då detta är centralt för studiens syfte. Under den sjätte och sista 

rubriken finns en sammanfattning av bakgrunden och teoretiskt ramverk. 

Historiskt perspektiv 

Under de senaste femtio åren har synen på barn förändrats avsevärt gällande barns makt och 

ställning i samhället. Något som har bidragit till denna förändring är FN:s barnkonvention 

(UNICEF Sverige, 1989) som kom ut 1989 där det betonas att barnens bästa alltid ska komma 

i första hand. Men också de skiftningar av vetenskapliga tankemönster som har inträffat inom 

pedagogisk, sociologisk och psykologisk forskning genom åren. Barn betraktas idag som 

kompetenta samhällsmedborgare som har rätt att påverka sina liv. Tidigare sågs barn som objekt 

där föräldrar och vuxna hade makten (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) betonar att alla barn idag har rätt till förskola i Sverige, 

men så har det inte alltid sett ut. Under 1800-talet startades verksamheter som liknar dagens 

förskola. Verksamheterna benämndes med olika namn. Under 1830-talet kallades 

verksamheten för Småbarnsskolan, under 1850-talet Barnkrubban och under 1890-talet för 

Barnträdgården. Genom industrialiseringen under 1900-talet flyttade fler folk in till städerna. 

Föräldrarna behövde någonstans att lämna sina barn när båda arbetade men det var ytterst få 

procent av barnen som fick plats i verksamheterna. Under 1900-talet kallades verksamheterna 

för daghem. Daghemmen fungerade mest som förvaring av barnen där de fick leka, äta och vila 

medan föräldrarna arbetade. Under 1930-talet fanns det en kamp i samhället med syfte att 

utforma en familjepolitik så att levnadsstandarden för familjer skulle bli bättre. 

Samhällsutvecklingen som skedde i Sverige runt andra världskriget ledde till att fler kvinnor 

arbetade och dessa kvinnor krävde god barnomsorg för sina barn. 1968 kom 

Barnstugeutredningen där föräldrars behov av barnomsorg och rätt till en trygg barndom låg i 

fokus. Förskolan skulle nu försäkra alla barn en trygg barndom och stödja barnens allsidiga 

lärande och utveckling där både pedagogik och omsorg stod i fokus. Enligt Vallberg Roth 

(2011) gav socialstyrelsen 1987 ut texten Pedagogiskt program för förskolan och programmet 
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var tänkt att fungera som ett ramverk och stöd för framtagningen av kommunala och lokala 

riktlinjer. Skolverket bildades under 1990-talet och Utbildningsdepartementet tog över ansvaret 

för verksamheten och därmed blev förskolan en egen skolform. Under denna tidsperiod 

utformades dagens läroplan för förskolan. 1998 kom den första läroplanen som senare 

reviderades 2010, där fokus ligger på lärande, kunnande och lek. 

Som nämnts tidigare har barnsynen förändrats genom åren. Hejlskov Elvén (2009) förklarar att 

barn som förr, under 1800-talet, ansågs ha ett problemskapande beteende beskrevs som vilda 

barn som troligen var uppväxta i skogen och genom civilisering av barnen ansågs det att 

beteendet skulle försvinna. Idag tror forskare att de beskrivna barnen ovan skulle kunna vara 

barn med utvecklingsstörning eller autism som övergetts i skogen och hittats kort därefter. Det 

ansågs att dessa beteenden var ärftliga men när den teorin motbevisades lades istället skulden 

på omgivningen och miljön. Den nya teorin innebar att alla föddes som normalbegåvade 

människor och sedan påverkade olika faktorer i omgivningen beteendet hos barnen. Mödrarna 

fick ofta skulden för det avvikande beteendet då det ansågs bero på fel uppfostran.  

Sandberg och Norling (2014) beskriver att barn i svårigheter under 1980-talet benämndes i 

termer av barn som behöver särskilt stöd. Det påpekades att dessa barn inte var en homogen 

eller begränsad grupp. Deras svårigheter kan vara övergående eller tillfälliga, alla barn kan 

någon gång under sin vistelse i förskolan behöva extra stöd. Ett nytt förslag på begrepp kom 

under 1990-talet, vilket var barn med svårigheter i barnomsorgen. Begreppet ansågs vara 

tydligare beskrivande och innefattade inga förklarande faktorer men grundidén var ändå att 

atmosfären och miljön var påverkande faktorer som kunde bidra till svårigheter för barnen. 

Barnen behövde därför inte ha en diagnos utan svårigheten kunde ligga i miljön. Under 2000-

talet ändrades begreppet till barn i behov av särskilt stöd. Betoningen på att barnet avviker 

minskar och betoningen på att miljön i verksamheten behöver anpassas ökar i och med det nya 

begreppet.  

Vallberg Roth (2006) lyfter begreppet kompetens sett ur ett historiskt perspektiv. Det har alltid 

ställts stora krav på förskollärare vad gäller kompetens. Samhällets utformning, politiska 

styrdokument, förväntningar på förskolan och barns lärande är några faktorer som har varit med 

och påverkat vilken kompetens det är som eftersträvats genom åren. Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér (2015) lyfter nutida forskning kring kompetens och betonar att förskollärares kompetens 

och förhållningsätt är avgörande för förskolans kvalitet. Allt som förskolläraren gör eller inte 
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gör påverkar barnens lärande och utveckling. Kompetensen ses som personlig vilket innebär att 

den varierar från person till person.  

Barn i behov av särskilt stöd 

Som beskrevs i inledningen ska förskolan enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 

uppmärksamma de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd i sin utveckling. Detta 

stöd ska ges utifrån varje individs behov och förutsättningar. I likhet med läroplanen ska barn 

även enligt skollagen (SFS 2010:800) få det särskilda stödet som individen behöver för sin 

utveckling. Det kan vara av psykiska, fysiska eller andra skäl. Barnkonventionen (UNICEF 

Sverige, 1989) understryker alla barns rätt till liv och utveckling och betonar att barn som är i 

behov av särskilt stöd ska få det stöd som de behöver. I sin avhandling har Hjalmarsson (2014) 

som syfte att förstå och beskriva hur förskollärare upplever sitt arbete med barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan. Hon använder sig av en hermeneutisk fenomenologisk ansats för att 

förstå hur olika fenomen visar sig. Genom förståelsen för hur mötet mellan människor påverkas 

av tidigare erfarenheter har hon analyserat och tolkat sin studie. Hon betonar att alla barn i 

förskolan ska få det stöd de behöver utifrån sina behov och förutsättningar, detta i enlighet med 

styrdokumenten för förskolan. Lindqvist (2013) problematiserar skollagen (SFS 2010:800), då 

hon menar att det inte står tillräckligt definierat vilka barn det är som är i behov av särskilt stöd. 

Det betyder att personalen på förskolan har stort inflytande över vilka barn det är som anses 

vara i behov av särskilt stöd och därmed vilka specialpedagogiska insatser som blir möjliga för 

barnen. 

Barn i behov av särskilt stöd kan handla om barn med olika funktionsnedsättningar såsom 

hörselnedsättning, språkstörning, synnedsättning, utvecklingsstörning, medicinsk 

funktionsnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Hjalmarsson, 2014; Renblad 

& Brodin, 2014). Det kan även handla om barn i socioemotionella svårigheter (Hjalmarsson, 

2014). Hjalmarsson (2014) refererar till Kinge som betonar att barn som har socioemotionella 

svårigheter ofta är barn som inte har någon diagnos. De beskrivs som barn som har svårigheter 

med sitt beteende och som ofta ställer stora krav på sin omgivning. Även svårigheter i 

kommunikation och samspel med andra barn och vuxna förekommer. Barnen uppfattas ofta 

som att de har svårt för koncentration och lätt blir distraherade vilket kan leda till att de ställs 

utanför gemenskapen när det gäller lek och samspel. Socioemotionella svårigheter behöver inte 

bara innebära att barnen är utagerande utan kan även finnas hos de barn som är tillbakadragna 

och inåtvända. Precis som de barn som har utagerande beteende behöver även de tysta och 
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inåtvända barnen förskollärares uppmärksamhet för att bli hjälpta ur sin isolering, vilket innebär 

att egenskaper som lyhördhet, uthållighet och kreativitet är önskvärda hos förskollärare. 

Gerland och Aspeflo (2009) lyfter vikten av att alla barn måste mötas individuellt, oberoende 

om de har en diagnos eller inte. De framhåller tydligt att det är en fördel att förskollärare har 

kunskaper kring olika diagnoser då kunskap skapar förståelse, men poängterar samtidigt att det 

inte tillhör förskollärarens profession att ställa diagnoser. De påpekar även att konsekvenserna 

för svårigheterna som kan bli är viktiga att uppmärksamma, dels för att kunna förstå barnet på 

djupet och dels för att kunna ge det stöd och bemötande som krävs för att barnet ska må bra och 

utvecklas.    

Palla (2011) har som syfte med sin studie att synliggöra hur förskollärare påverkar barns sätt 

att vara och göra då deras beteenden bekymrar, förbryllar och utmanar förskollärare. Hon utgår 

ifrån ett poststrukturalistiskt förhållningssätt där samspel och kommunikation mellan 

människor är centralt. Språket ses som något som påverkar hur olika händelser skapas, 

förändras eller bevaras. Vidare ämnar hon undersöka hur begränsning respektive utrymme ges 

till barnen och hur det påverkar deras sätt att vara och göra olika. Fokus ligger på beteenden 

som förbryllar eller utmanar personalen i förskolan och hur dessa beteenden formuleras inom 

specialpedagogiken. Tornbergs (2006) avhandling syftar till att ge kunskap kring hur lärare ser 

på uppdraget att behandla alla barn på ett likvärdigt sätt, oavsett bakgrund och förutsättningar. 

Resultatet visar att pedagogerna i studien upplever en osäkerhet kring uppdraget och att det blir 

fråga om yrkesetiska dilemman, där det inte finns några enkla och givna svar. Hon lyfter i sin 

avhandling hur komplex specialpedagogiken som kunskapsområde är. Hon belyser att 

specialpedagogiken är ett tvärvetenskapligt och mångfacetterat område där bland annat 

pedagogik, psykologi, sociologi och medicin ingår.  

Palla (2011) förtydligar komplexiteten i specialpedagogiken i en något förenklad version 

genom att beskriva två olika synsätt som står i kontrast till varandra, vilka utgår från Nilholms 

(2005, 2007) perspektiv på specialpedagogik. Palla (2011) beskriver det kategoriska 

perspektivet genom att barnet bär på sin svårighet och att skulden läggs på barnet. Det ställs 

ofta en diagnos och svårigheten ses som en avvikelse hos barnet. Åtgärder mot svårigheterna 

blir ofta speciella metoder. I kontrast till det kategoriska perspektivet ställs det relationella 

perspektivet. I det senare perspektivet sätts svårigheten i ett större sammanhang och svårigheten 

läggs inte på barnet. Perspektivet innefattar ett pedagogiskt förhållningsätt, där 

specialpedagogiken samspelar med den vardagliga pedagogiska verksamheten i förskolan. 
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Barnet är i sin svårighet, i motsats till det kategoriska perspektivet där barnet är med sin 

svårighet.  

Nilholm (2005, 2007) lyfter två grundläggande perspektiv inom specialpedagogiken som 

benämns som det traditionella och det alternativa perspektivet. Under dessa perspektiv återfinns 

det kategoriska och det relationella perspektivet som Palla (2011) beskriver i sin studie ovan. 

Fortsatt beskriver Nilholm (2005, 2007) att det kategoriska perspektivet återfinns under det 

traditionella perspektivet och kopplas samman med psykologi och medicin. Det relationella 

perspektivet lyfts fram som ett alternativt perspektiv, där sociala faktorers betydelse blir synlig. 

Nilholm menar att det är viktigt att ha kunskap om dessa olika perspektiv och att det är av stor 

vikt att diskussionerna kring dem hålls levande för att det inte ska dras åt det ena eller det andra 

hållet. Han lyfter även att ett tredje perspektiv diskuteras för att få en bredare syn på och för att 

komplettera specialpedagogiken som forskningsområde. Det kan ses som ett stöd för att 

ytterligare förstå specialpedagogiken. Det tredje perspektivet benämns som 

dilemmaperspektivet och innebörden beskrivs som en valsituation eller en målkonflikt där det 

inte finns något självklart svar. Dilemman sätts i relation till olika problem. Nilholm lyfter att 

dilemmaperspektivet inte är någon kompromiss av det kategoriska och relationella perspektivet 

utan det tar sin utgångspunkt i att utbildningssystemen har i uppdrag att alla barn har rätt till 

lika lärande utifrån individens förutsättningar och behov. Det sistnämnda perspektivet 

innehåller i sig olika dilemman. Det kan vara att barn i behov av särskilt stöd behöver urskiljas 

för att de ska få rätt stöd samtidigt som barn ska mötas som individer. Det kan även handla om 

synen på olikhet, om barn jämförs eller bedöms utifrån sina egna förutsättningar. Ett ytterligare 

dilemma handlar om huruvida barn i behov av särskilt stöd ska inkluderas eller exkluderas i 

den vardagliga verksamheten. 

Renblad och Brodin (2014) har gjort en studie kring huruvida specialpedagoger behövs i 

förskolan eller inte. Genom att intervjua specialpedagoger framkommer det att deras roll i 

förskolan är att fungera som rådgivare, handledare och även för att förskollärarna ska få nya 

infallsvinklar. Specialpedagogerna i studien definierar barn i behov av särskilt stöd som de barn 

som har vissa svårigheter och som behöver mer stöd än andra i sin utveckling och i sociala 

sammanhang i förskolan. Hjalmarsson (2014) betonar att barn i behov av särskilt stöd kan vara 

barn med eller utan diagnos, därför behövs inte någon diagnos för att definieras som ett barn i 

behov av särskilt stöd. 



   

7 
 

En förskola för alla barn 

Bruce och Riddersporre (2012) betonar att den svenska förskolan ska vara välkomnande och 

öppen för alla barn, oberoende av deras olika förutsättningar. Varje barns enskilda behov ska 

tillgodoses samtidigt som verksamheten ska rikta sig till alla barn i barngruppen. Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér (2015) lyfter forskning som visar att förhållningssätt och kompetens är två 

viktiga faktorer hos förskollärare, då allt de gör och säger påverkar barnens lärande och 

utveckling. Tornberg (2006) avser i sin studie att bidra till kunskap om lärares förhållningssätt 

kring att bemöta alla barn och elever. Hon utgår i sin studie från teorin om sociala 

representationer där all kunskap är konstruerad mellan människor och där det historiska och 

kulturella sammanhanget har betydelse för hur tillvaron blir begriplig och förutsägbar.  Hon vill 

öka kunskapen kring lärares uppfattningar om barns olikheter. Resultatet visade att lärarna i 

studien vill möta barnens olikheter utifrån perspektivet att alla barn är lika mycket värda. 

Bemöta barn på ett likvärdigt sätt kan medföra såväl positiva som negativa effekter. Bemöts 

barn utifrån sina egna individuella förutsättningar kan detta leda till att skapa jämlikhet. Om 

synen på likvärdighet istället är att alla barn ska behandlas exakt lika kan det leda till att barnen 

inte erbjuds de resurser som just de behöver utifrån deras individuella behov. 

Granbom (2011) undersöker i sin avhandling hur förskollärare kommunicerar förskolan som en 

pedagogisk praktik. Med pedagogisk praktik menar hon det pedagogiska innehållet och 

förskolans funktion med dess övergripande syfte och uppdrag. Hennes studie, precis som 

studien ovan, utgår från teorin om sociala representationer. Granbom vill i sin undersökning 

använda teorin för att se hur den kan bidra till en fördjupad kunskap kring hur lärare 

kommunicerar. Hon har utfört fokusgruppsintervjuer med förskollärare och resultatet visar på 

komplexiteten i verksamheten. I studiens resultat framkommer att det finns två parallella 

representationer utifrån förskollärarnas kommunikation. Den ena framhåller att förskolan är en 

plats för alla barn att lära och utvecklas medan den andra framhåller att förskolan inte passar 

alla barn.  I den representationen där det framhålls att förskolan är en plats för alla barn 

framträder förskolan som en plats för lärande, utveckling och stimulans där alla barn får chans 

att utvecklas vilket medför att förskolan ses som ett komplement till hemmet. I läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska fungera som ett komplement till hemmet 

genom att skapa förutsättningar för att alla barn ska få chans att utvecklas på ett mångsidigt och 

rikt sätt. Renblad och Brodin (2014) belyser i sin studie att läroplanen kan fungera som ett stöd 

för att få fokus på barnet. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs också vikten 
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av att pedagogernas förhållningssätt ska utgå från olika sätt att se på lärande och kunskap, vilket 

är något som Renblad och Brodin (2014) menar är bra för barn i behov av särskilt stöd. 

Under diskussionerna i Granboms (2011) studie framkommer det att förskolan representeras 

som en plats där barn ska mötas utifrån dess individuella behov. Detta blir möjligt genom 

professionella och kompetenta förskollärare då förskollärares uppdrag innebär att möta varje 

barn utifrån deras egna förutsättningar. Därför ska förskolan betraktas som en förskola för alla 

barn. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) förklarar kompetensbegreppet som att det 

innebär att kunna förhålla sig till de krav som finns i omvärlden och till sina egna 

förutsättningar. Färdigheter, kunskaper och vilket förhållningssätt som används för 

problemlösning är några begrepp som inkluderas under begreppet kompetens. Deltagarna i 

Granboms (2011) studie menar att förskolan ska ses som en förberedelse för framtiden och att 

den bidrar till säkra, sociala och självständiga barn. Granbom tolkar detta som representationer 

av det kompetenta barnet. 

Den andra representationen som förskollärarna i Granboms (2011) studie lyfter fram är att 

förskolan endast är utvecklande för några barn. Enligt hennes analys har detta sin utgångspunkt 

i barnet relaterat till personlighet och ålder. Förskollärarna menar att barn bör ha vissa 

egenskaper för att klara av att anpassa sig till förskolan. De barn som anses vara blyga och 

tillbakadragna upplevs ha svårt att hantera sociala relationer och beskrivs därför som barn som 

inte passar in i förskolans verksamheter. Som nämndes tidigare, att förskollärare anpassar 

verksamheten efter barnens behov, följs i den andra representationen av undantag och förbehåll 

om att förskolan inte passar alla barn. Miljön anses vara stressig för barnen och de anses inte 

klara av att hantera stressen. De yngsta barnen beskrivs som egocentriska med svårigheter för 

sociala relationer och deras behov beskrivs genom trygghet, vilket barnen inte får genom 

förskolans stressiga miljö med stora barngrupper. Detta är något som några av förskollärarna i 

studien anser att förskolan har svårigheter att tillgodose barnen. Förskolan beskrivs här inte som 

ett komplement till hemmet utan hemmet anses ge barnen det som de behöver mest och största 

fokus i förskolan ligger på omvårdnad. Förskollärarna strävar efter att anta en föräldraroll, 

vilket i sin tur kan leda till en känsla av otillräcklighet och stress. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonar att barnen ska erbjudas omsorg, trygghet, 

lärande och utveckling vilket innebär att dessa ska bilda en helhet. Bruce och Riddersporre 

(2012) utvecklar detta genom begreppet Educare, vilket innebär en helhetssyn på lärande och 

omsorg. Lärande och omsorg ska inte vara två skilda begrepp utan de ska vara varandras 
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förutsättningar. Skolverket (2013) lyfter vikten av alla barns lika värde och menar att detta är 

något som alla i förskolans verksamhet måste tänka på. Skolverket menar också att allas lika 

värde är något som måste vara ledande både i arbetssätt och i val av innehåll. 

Inkludering och exkludering 

I Tornbergs (2006) avhandling lyfts begrepp som ställs i relation till hur barn bör och kan 

bemötas. Begreppen som lyfts är integrering, inkludering och exkludering. Avhandlingens syfte 

är som nämnts tidigare att bidra till kunskap om lärares förhållningssätt kring att bemöta alla 

barn och elever. Som metod använder hon sig av fokusgrupper där det ingår både lärare och 

förskollärare. Förskolans tradition av en sammanhållen verksamhet formuleras i hur 

förskollärarna talar kring verksamheten främst ur ett inkluderingsperspektiv. Resultatet visar 

att begreppen inte bara kan sättas i ett organisatoriskt perspektiv utan måste också sättas i ett 

yrkesetiskt perspektiv. Att möta barns olikheter handlar om ett yrkesetiskt dilemma enligt 

Tornbergs studie.  

Tornberg (2006) refererar till Haug som lyfter fram att integrering, inkludering och exkludering 

kan ha många betydelser. Hur begreppen tolkas har en betydande roll i hur lärandesituationer 

organiseras och genomförs. Haug menar att det finns två olika perspektiv på integrering. En 

exkluderande tolkning innebär att svårigheten sätts på barnet och en kompensation för barnets 

svårigheter eftersträvas. Den andra tolkningen utgår från en inkluderande tanke där barnet har 

rätt till en social gemenskap och lika rätt till lärande utifrån individuella behov. En 

exkluderande tolkning kan sättas i relation till det kategoriska perspektivet, medan den 

inkluderande tolkningen kan ingå under det relationella perspektivet som Nilholm (2005, 2007) 

och Palla (2011) lyfter ovan. Lutz (2013) stärker detta och menar att det inom 

specialpedagogiken förs en inkluderingsdiskussion där det relationella perspektivet står i fokus. 

Detta ändrar synen på barn i behov av särskilt stöd och i motsats till att lägga svårigheterna på 

barnet riktas blicken till omgivningens påverkan och betydelse. 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska verksamheten anpassas utifrån varje barns 

individuella behov och förutsättningar, alla barn ska få känna att de lyckas genom att övervinna 

motgångar samt uppleva sig själv som en tillgång i gruppen. Inkludering definieras av Sandberg 

och Norling (2014) som ett begrepp med innebörden av att barn i förskolan ska känna att de är 

delaktiga, aktiva och själva har inflytande över sin vardag på förskolan.    

Under diskussionen i Tornbergs (2006) studie framkommer det att lärarna i fokusgrupperna 

menar att insatta åtgärder för barn i behov av särskilt stöd måste vara individuellt och utgå från 
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barnets bästa. Vad som är barnets bästa kan vara svårt att avgöra. En inkluderande eller 

exkluderande verksamhet är en yrkesetisk avvägning där både barnets och gruppens behov står 

i fokus. Lärarna i studien lyfter också att en exkluderande verksamhet kan vara bra för ett barn 

medan det kan vara ytterst ogynnsamt för ett annat. Gerland och Aspeflo (2009) problematiserar 

exkluderande lösningar och menar i enlighet med lärarna i Tornbergs (2006) studie ovan att det 

måste göras en individuell bedömning. Om förskollärarna saknar kunskap eller verktyg finns 

det en risk att barn i behov av särskilt stöd blir exkluderade ur sådana situationer där 

svårigheterna blir tydliga. De menar att exkluderingen inte behöver vara fel utan att 

anpassningen, som nämndes ovan, måste vila på en individuell bedömning utifrån barnets 

behov och förutsättningar.        

Persson (2014) lyfter vikten av att som förskollärare ha många kompetenser. Han 

uppmärksammar obemärkta kompetenser och förtrogenhetskompetensen som innebär att 

förskolläraren har förmågan att tolka barnens känslor och behov av stöd. Dessa kompetenser 

synliggörs genom gester, rörelser och ögonblick och som han menar uppfattas direkt av barnen. 

Lee och Recchia (2015) fokuserar sin studie på de kompetenser som är fördelaktiga i arbetet 

mot en inkluderande verksamhet. De har använt sig av tidigare fältstudier i tidigare forskning 

som de gjort en andra analys av. Studierna som har analyserats riktar in sig på interaktioner 

mellan barn och vuxna i en verksamhet som inkluderar barn i behov av särskilt stöd. Resultatet 

visar att det finns tre centrala kompetenser som lärare bör ha för att möjliggöra för en 

inkluderande verksamhet. Den första kompetensen handlar om lärares förhållningssätt, att 

kunna möta varje barn som individ och ta tillvara på barnets egenskaper. Under den andra 

kompetensen lyfts hur förväntningar på barn har betydelse och att lärare bör ha tilltro om att 

alla barn kan och vill. Den tredje kompetensen innefattar att se barnen ur deras perspektiv för 

att skapa en vardag där barnen har inflytande över sin situation och har möjlighet att påverka 

den.     

Enligt Mui Lee, Seeshing Yeung, Barker, Tracey och Fan (2015) finns det ytterligare faktorer 

som har betydelse för en framgångsrik inkluderande verksamhet. Studien syftar till att 

undersöka om förskollärare och lärare i Hong-Kong anser att vissa faktorer är viktigare än 

andra. De fem faktorerna som lyfts är läroplanen, kollegialt samarbete, stöd från ledning med 

material och miljöanpassningar, statligt stöd såsom allmänna råd kring barn i behov av särskilt 

stöd och lärares förhållningssätt. Resultatet varierade mellan respondenterna men slutsatsen 

som dras är att alla faktorer är lika viktiga och påverkar hur framgångsrik den inkluderande 

verksamheten blir. Lee och Recchia (2015) sammanfattar inkludering med att det inte är något 
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som händer på en viss plats eller en viss tid, utan det innefattar en holistisk syn på att vara 

tillsammans där alla barn får känna att de är värdefulla och känna en tillhörighet till gruppen. 

Normer och värden 

Martinsson och Reimers (2014) beskriver hur ordet norm är ett vardagligt begrepp som kan 

möjliggöra makt och skapa ojämlikhet. Begreppet kan synliggöra hur vardaglig kunskap om 

världen runt omkring oss och hur vi förstår den kan skapa över- och underordning i samhället. 

Normer styr samhället och genom att uppmärksamma normer kan vi bli medvetna om vad som 

kan skapa kränkningar utav barn som faller utanför normen och på det viset förhindra dem. 

Genom att normer pekar på det som anses vara normalt, finns det alltså en föreställning om vad 

som är onormalt. Med det onormala menas det som anses märkligt, mindre bra eller annorlunda. 

Det finns oändligt många normer som ständigt förändras och omvandlas i samhället. Genom att 

granska normer och vara kritisk till dem skapas förståelse för vad det är som möjliggör 

diskriminering och kränkningar av de som anses falla utanför normen. Martinsson och Reimers 

fortsätter beskrivningen av normer som att de delvis begränsar möjligheten att agera på ett visst 

sätt, gör du fel finns risken att bli bestraffad. Att normer begränsar gör också att de blir 

ofrånkomliga då normer skapar en begriplig värld. Normer skapar möjlighet till identifiering 

av sig själv och att förstå sig själv i ett sammanhang. Om du inte kan identifiera dig med 

normerna som finns i samhället kan det leda till en känsla av exkludering vilket i sin tur kan 

leda till utanförskap.  

I förskolans och skolans värdegrund (Skolverket, 2013) lyfts alla människors lika värde. Om 

detta ska uppfyllas inom förskolan och skolan måste normer, värderingar och hierarkier 

synliggöras. Normerna som finns i samhället och i förskolan måste alltså synliggöras men även 

granskas. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver normer och menar att när normer 

och makt problematiseras och synliggörs kallas det för att ta ett normkritiskt perspektiv. Inom 

ett normkritiskt perspektiv problematiseras och granskas hur barn och vuxna inom förskolans 

verksamhet påverkas av de normer som råder, speciellt de normer som skapar begränsningar. 

Normer uppmärksammas sällan då de oftast är så förgivettagna att det är först när någon går 

emot normen som den uppmärksammas. Det normkritiska förhållningssättet synliggör de 

diskriminerande normer som skapar begränsningar för individer. Svaleryd och Hjertson (2012) 

beskriver normkritiken inom den pedagogiska verksamheten som ytterst aktuell i dagens 

samhälle. Det diskuteras kring att det är själva närvaron av normer som är problemet, men 

Svaleryd och Hjertson menar att normer i ett samhälle är oundvikliga. Normkritik innebär ett 

förhållningssätt där normer ska ifrågasättas och omformas och fokus i undervisningen ska ligga 



   

12 
 

på bemötande och utformning av verksamheten. Ofta lyckas det inte fullt ut med en normkritisk 

pedagogik inom förskolan och det blir då en toleranspedagogik, där personer som ingår i 

normen får makten och rätten att tolerera de andra som avviker från normen. Normerna 

ifrågasätts då inte utan tolerans uppstår. Tolerans är en negativ makthandling där endast 

acceptans om att någon är annorlunda uppstår, vilket inte leder till någon förändring. Det är 

viktigt att tänka på hur makt kan skapa orättvisor i samhället. Att vara uppmärksam på detta 

inom förskolan kan leda till att skapa långvariga attitydförändringar. Förhållningssätt och hur 

saker förmedlas till barnen är viktigt att tänka på.   

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) lyfts betydelsen av vuxnas förhållningssätt i 

förskolan, då detta är något som påverkar barns förståelse för de rättigheter och skyldigheter 

som gäller i ett samhälle där demokrati råder. Det är viktigt att som vuxen tänka på att fungera 

som en förebild för barnen, då barn främst tillägnar sig normer och värden genom konkreta 

upplevelser. De normer och värden som anges i förskolans läroplan ska därför följas av alla 

som arbetar inom förskolan.  

Sammanfattning och teoretiskt ramverk 

Tidigare forskning som har varit relevant för vårt syfte har bidragit till att få kunskap om 

förskollärares syn på hur de upplever arbetet med barn i behov av särskilt stöd och hur 

begreppet har utvecklats ur ett historiskt perspektiv. Forskningen har även behandlat hur 

förskollärare påverkar barns sätt att vara eller göra då deras beteende förbryllar och bekymrar, 

hur förskollärare ser på uppdraget att behandla alla barn på ett likvärdigt sätt, huruvida 

specialpedagoger behövs i förskolan, hur och om förskolan kommuniceras som en förskola 

för alla barn, vilka kompetenser som behövs och vilka faktorer som påverkar arbetet för en 

inkluderande verksamhet. Vi hoppas att vår studie kommer bidra till att väcka funderingar hos 

förskollärare i arbetet för en förskola för alla barn.  

Vi kommer att analysera vår studie genom Nilholms (2005, 2007) begrepp som vi har lyft 

under rubriken Barn i behov av särskilt stöd. Begreppen är det kategoriska, relationella och 

dilemma perspektivet. I det kategoriska perspektivet läggs svårigheterna på barnet, det 

relationella beskrivs som att svårigheterna är beroende av omgivningen. Det tredje 

perspektivet enligt Nilholm, sätts i relation till olika dilemman där det inte finns några givna 

svar.    
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolan kan vara eller kan bli en förskola för 

alla barn. Vi vill belysa de barn som utmanar förskollärare att tänka om och tänka nytt och 

undersöka hur förskollärare väljer att benämna och förhålla sig till dessa barn.  

Följande frågeställningar kommer att utgöra grunden för detta examensarbete: 

 Hur beskriver förskollärare normer och metoder i arbetet med barn i socioemotionella 

svårigheter? 

 Hur beskriver förskollärare begreppen inkludering och exkludering i förskolan? 

 Hur beskriver förskollärare begreppet barn i behov av särskilt stöd? 

 Hur beskriver förskollärare begreppet en förskola för alla barn?  
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Metod 

Metodkapitlet är indelat i sex rubriker. Först inleds kapitlet med val av metod och metod för 

datainsamling. Sedan följer rubrikerna genomförande och urval, bearbetning av data och 

analys, etiska överväganden och sist studiens tillförlitlighet. 

Metodval 

Studiens syfte är att undersöka hur förskolan kan vara eller kan bli en förskola för alla barn, 

även de barn som utmanar förskollärare att tänka om och tänka nytt. Vi har genomfört en 

kvalitativ studie då kvalitativa studier enligt Bryman (2011) fokuserar mer på ord än på siffror. 

Utgångspunkten tas utifrån deltagarnas uppfattningar och perspektiv, det handlar om att studera 

ett fenomen med syfte att få fördjupad kunskap. Den kvalitativa forskningsprocessen följer 

vanligtvis stegen generella forskningsfrågor, val av relevanta undersökningspersoner och 

platser, insamling av data, tolkning av data, teoretiskt och begreppsligt arbete och rapport om 

slutsatser och resultat. 

Stegen som beskrivs har vi följt under denna studie. Det finns olika metoder att använda sig av 

inom kvalitativ forskning och vi har valt att avgränsa oss till fokusgrupper. Något som vi haft i 

åtanke i denna studie är att det är skillnad på att säga och att göra. Då vi med vårt metodval inte 

kan få fram hur arbetet ser ut i verkligheten utan endast hur förskollärare beskriver arbetet har 

vi som utgångspunkt att väcka tankar och funderingar hos förskollärare kring arbetet med en 

förskola för alla barn.  

Metod för datainsamling 

Ostrukturerade fokusgrupper som metod har i denna studie använts för att se hur förskollärare 

i grupp diskuterar kring barn i socioemotionella svårigheter och barn i behov av särskilt stöd. 

Som Bryman (2011) belyser används fokusgrupper för att fördjupa sig i ett visst tema eller 

fråga. Wibeck (2010) fortsätter förklaringen av fokusgrupper med att en grupp människor 

samlas för att under begränsad tid diskutera kring ett ämne. Gruppen leds av en moderator, som 

är den som startar samtalet och som i den mån det behövs introducerar nya aspekter i samtalet. 

Moderatorn är ingen traditionell intervjuare utan syftet med fokusgrupper är att det är 

gruppmedlemmarna som ska vara aktiva och leda samtalet. Ämnet för samtalet startas med ett 

stimulismaterial som valts ut i förhand av forskaren. Fokusgrupper kan ses som en typ av 

gruppintervju. Praktiskt utförs fokusgrupper genom att välja ut en lämplig grupp, arbeta fram 

stimulismaterial och frågeguide, leda gruppsessionen, spela in diskussionen och transkribera 

för att sedan analysera innehållet.  
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Genomförande och urval  

Wibeck (2010) betonar vikten av att tid- och resurstillgång är något som spelar in när det gäller 

val av antal grupper och medlemmar då det oftast tar längre tid än förutspått att genomföra 

analyserna av materialet. Hur många gruppmedlemmar som ska delta i fokusgruppen finns det 

många olika teorier kring men mycket pekar på att gruppstorleken inte får vara för stor då detta 

kan leda till problem med att behålla uppmärksamheten hos deltagarna. Gruppen bör vara runt 

fyra personer enligt Wibeck, vilket vi hade i åtanke inför planeringen av genomförandet och 

urvalet.    

Vi valde att genomföra två fokusgruppsintervjuer i två mindre kommuner. Studien är inte någon 

jämförande studie. Anledningen till att vi valde två olika kommuner är det som Bryman (2011) 

benämner som ett bekvämlighetsurval, ett urval som görs på grund av tidsbegränsning och 

respondenternas lättillgänglighet. Vi valde att kontakta förskolor med flera avdelningar då det 

inte blir lika sårbart om fyra förskollärare lämnar verksamheten samtidigt. Vi valde bort de 

förskolor som vi gjort de senaste verksamhetsförlagda utbildningarna på med anledning av att 

vi kan ha påverkat förskollärarna kring studiens syfte. Vi tog kontakt med förskolechefen för 

respektive kommuns område. I den ena kommunen valde förskolechefen ut fyra förskollärare 

som skulle passa till undersökningen. I den andra kommunen ansåg förskolechefen att direkt 

kontakt med aktuell förskola var att föredra. Vi tog därefter kontakt med förskollärare på den 

utvalda förskolan och en intressefråga skickades ut. Tid och plats bestämdes i samråd med 

respektive förskola. Efter valet av förskolor konstruerades ett missivbrev (bilaga 1) där all 

nödvändig information kring studien framgick, så som syfte, etik, tidsplanering och 

tillvägagångssätt. Missivbrevet skickades ut till deltagarna med uppmaning om att det skulle 

ses igenom och skrivas på innan intervjuerna. 

Inför fokusgruppsintervjuerna konstruerade vi ett eget fall (bilaga 2) som fungerade som 

stimulismaterial. Fallet handlar om två barn i socioemotionella svårigheter. I fallet ska två 

pedagoger hålla i en samling där olika omständigheter sker kring dessa två barn. Pedagogerna 

i fokusgruppen får sedan fritt diskutera hur de skulle löst situationerna som uppstår i fallet. Vi 

delade upp ansvaret inför fokusgruppsintervjuerna med att en var moderator och en var passiv 

deltagare som förde anteckningar. Moderatorns roll i en ostrukturerad fokusgruppsintervju 

enligt Wibeck (2010) är att introducera ett diskussionsämne och därefter ställa eventuella 

följdfrågor ifall deltagarna glider från ämnet. Moderatorns strävan är att vara så passiv som 

möjligt men se till så alla deltagare får talutrymme. 
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För att få struktur på datamaterialet har vi valt att dela in de två olika fokusgrupperna med 

initialbokstaven S och K på namnen för att lättare skilja kommunerna åt inför kommande 

analys. Namnen är fingerade så individerna i studien inte kan spåras. Vi har delat upp 

beskrivningen av varje fokusgrupp och under vardera beskrivningen följer en tabell med 

information om varje deltagare. Inför intervjuerna samlade vi in de undertecknade missivbreven 

och informerade ytterligare en gång att samtalet spelas in. 

Svalan 

Fokusgruppen bestod av fyra förskollärare som alla arbetade på olika avdelningar. Deltagarna 

var mellan 32-58 år, arbetslivserfarenheten pendlade mellan 5-24 år och det var jämn fördelning 

mellan åldern på barngrupperna. I denna grupp valde vi att benämna deltagarna med 

initialbokstaven S som i Stina, Saga, Sofi och Sanna. Deltagarna kommer från olika arbetslag 

inom samma rektorsområde och de har kontinuerligt träffar där pedagogiska frågor diskuteras. 

Vi upplevde att gruppen kände sig bekväma med varandra och det var en positiv stämning under 

intervjun. Fokusgruppsintervjun ägde rum under förskollärarnas ordinarie arbetstid i ett ostört 

rum på en av förskolorna. Inför intervjun uttryckte deltagarna nervositet men vi upplevde att 

det släppte när diskussionerna startade. Hela intervjun flöt på bra och intressanta och relevanta 

aspekter togs upp. En av förskollärarna antog sig rollen som ledare och ställde ibland själv 

följdfrågor. Alla deltagarna deltog aktivt i diskussionerna. 

Förskolan Svalan Längd på samtal: 01:00:22

 

Namn Ålder Ålder på barngrupp Antal år som förskollärare

 

Stina 44 3-5  20   

Saga 58 1-3  5  

Sofie 52 1-3  24 

Sanna 32 3-5  7

 

Kråkan 

På förskolan Kråkan har vi valt att benämna deltagarnas namn med initialbokstaven K som i 

Kajsa, Klara, Katja och Kim. Deltagarna var mellan 40-48 år, arbetslivserfarenheten pendlade 

mellan 3-25 år och det var jämn fördelning mellan åldern på barngrupperna. Klara, Katja och 

Kim var utbildade förskollärare medan Kajsa var utbildad grundskollärare. Alla arbetade på 
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samma förskola men på olika avdelningar. Fokusgruppsintervjun ägde rum under 

förskollärarnas ordinarie planeringstid. Planeringen för aktuell dag var pedagogisk diskussion, 

vilket de uttryckte stämde bra överens med vårt upplägg av intervjun. Deltagarna verkade väl 

förtrogna med varandra och stämningen var positiv under samtalet. Vi blev placerade på 

förskolans kontor. Klara lämnade diskussionen under ett par minuter för att svara i telefon. De 

andra deltagarna uppdaterade Klara när hon återvände men det var inget som vi upplevde 

påverkade intervjun som helhet. Intervjun flöt på relativt obehindrat och alla deltog 

jämförelsevis likvärdigt i diskussionen. 

 

Förskolan Kråkan  Längd på samtal: 00:53:54

 

Namn Ålder Ålder på barngrupp Antal år som förskollärare

 

Kajsa 40 3-5  3 

Klara 48 3-5  14 

Katja 42 1-3  16 

Kim 47 1-3  25

 

Stämningen efter fokusgruppsintervjuerna var ytterst positiv. Förskollärarna tyckte att detta 

var ett bra sätt att ta upp liknande problem som uppstår i barn- eller arbetsgruppen i 

verksamheterna. Genom att konstruera ett fall om en vardaglig situation kan diskussioner i 

arbetslaget leda till att det blir lättare att prata kring situationer som kan uppstå, istället för att 

peka ut någon eller något som skett i verksamheten. 

Databearbetning och analys 

Efter genomförandet av fokusgrupperna transkriberades all data. Vi delade upp 

transkriberingen genom att transkribera en fokusgrupp var. Bryman (2011) betonar fördelarna 

med transkribering och menar att det bidrar till att minnet förbättras och att det underlättar för 

analys av innehållet då upprepade genomgångar av materialet blir möjligt. Transkriberingarna 

skrevs sedan ut inför nästa steg i processen, analys av data. Materialet har systematiskt 

analyserats med hjälp av tematisk analys för att organisera och strukturera upp återkommande 

teman i studien. Enligt Bryman (2011) ligger tyngdpunkten i en tematisk analys på vad som 

sägs och inte hur det sägs. Att söka efter olika teman är en metod som ofta används vid kvalitativ 
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dataanalys. För vissa är ett tema detsamma som en kod medan för andra är det mer än bara en 

kod och består då av en grupp med koder. Detta är till hjälp för att strukturera upp och organisera 

återkommande data. Wibeck (2010) belyser en utmaning med analys av fokusgrupper, vilket är 

att det inte finns några förutbestämda metoder för analys. Varje forskare får på egen hand 

utforska och upptäcka metoder. Ett vanligt syfte med analys av fokusgruppsintervjuer är att 

komma åt innehållet i materialet. Det är ingen specifik analysmetod som beskrivs kring 

fokusgrupper utan de tillvägagångssätt som rekommenderas är detsamma som till individuella 

intervjuer eller andra typer av data.  

Vi började den tematiska analysen med att läsa och analysera en transkribering var. Vi letade 

efter återkommande teman och sådant som kunde kopplas till våra frågeställningar, vilket 

markerades i texten och i marginalen. Därefter bytte vi och läste varandras transkriberingar där 

vi kontrollerade och kompletterade vad den andra skrivit i marginalen. De återkommande teman 

som framkom i analysen sammanställde vi och delade upp i olika rubriker med tillhörande 

underrubriker för att få struktur. Citat som passade för att förstärka och förtydliga resultatet 

framtogs sedan och analysen sammanställdes. Sist kopplades resultat och analys till Nilholms 

(2005, 2007) begrepp kategoriska, relationella och dilemmaperspektivet.  

Etiska överväganden 

Forskningsetiska principer och ställningstagande har tagits i beaktande genom hela vår studie. 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) finns det fyra allmänna huvudkrav 

som ska följas; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska redovisa syftet med 

undersökningen och även informera om att deltagandet är frivilligt och att respondenten har 

möjlighet att avbryta sitt deltagande. Där ska även information om vilken forskare som är 

ansvarig och kontaktuppgifter finnas. I god tid innan studien genomfördes skickades ett 

missivbrev ut med nödvändig information. Huvudsyftet för studien beskrevs i korta drag då vi 

inte ville påverka undersökningspersonerna inför fokusgruppsdiskussionerna. Vi beskrev 

vilken metod vi skulle använda oss av, kort information om vad fokusgrupper innebär samt 

längd och tid för samtalet. Vi informerade även om att samtalen skulle komma att spelas in. 

Samtyckeskravet betyder att forskaren ska inhämta respondenternas samtycke att delta i 

studien. Innan genomförandet av fokusgrupperna gick vi kort igenom missivbrevet och 

deltagarna skrev under samtycke att delta. Med konfidentialitetskravet menas att personerna i 

studien ska förbli anonyma och att personuppgifter som är nödvändiga att inhämta för forskaren 

ska förvaras på sådant ställe att ingen obehörig kan få tillgång till dem. Vi informerade om att 
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deltagarna kommer vara anonyma och att fiktiva namn kommer användas i studien. Det sista 

kravet, nyttjandekravet, innebär att det material som samlats in inte får nyttjas av någon annan 

än forskaren eller till något annat ändamål än det som det är avsett för (Vetenskapsrådet, 2002). 

Det inspelade materialet transkriberade vi efter varje genomförd fokusgruppsintervju och 

förvarade på ett säkert ställe, liksom de påskrivna missivbreven.  

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Trovärdighet betyder att data som samlats in i en studie är tillräcklig för att dra slutsatser från. 

Det handlar om att strukturen på arbetet ska vara väl genomarbetad för att undvika att tolkningar 

och egna värderingar kommer i vägen för studiens syfte (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 

2014). 

I missivbrevet valde vi att enbart i korta drag redogöra för syftet med studien, med anledningen 

av att inte påverka undersökningspersonerna. Valet av förskolor där vi genomförde 

fokusgruppsintervjuerna valdes med omsorg. Under vårterminen 2016 genomförde vi vår sista 

verksamhetsförlagda utbildning samtidigt som vi hade förberedande kurser inför 

examensarbetet. Det blev då naturligt att diskutera examensarbetet med aktuell förskola och 

därför valdes de förskolorna bort och även andra förskolor som vi har tät kontakt med för att 

inte riskera en påverkan från vår sida. 

Vår förståelse och analys av studien är inte den enda och sanna tolkningen. Syftet med 

fokusgrupper är som vi nämnt tidigare att få fram deltagarnas åsikter när de diskuterar 

tillsammans. Bryman (2011) menar att insikten i att det inte går att få en fullständig objektivitet 

i forskningen som är utförd kan stärka studien om forskaren har handlat genom att inte medvetet 

påverka utförandet och resultatet utifrån personliga värderingar. Under 

fokusgruppsintervjuerna valde vi att vara passiva deltagare enligt Wibeck (2010), med 

anledning av att vi ville göra så lite inverkan som möjligt på det som diskuterades eller av 

misstag ställa några ledande frågor. När vi arbetade fram det konstruerade fallet hade vi detta i 

åtanke och de följdfrågor vi utformade framställdes som öppna och inte ledande frågor.  

Vi har valt att utesluta transkriptionsnyckel. Citaten som vi återger i resultatet är delvis vår 

tolkning eftersom vi vid nedtecknandet satt dit skiljetecken så som punkter och kommatecken, 

vilket kan leda till betydelseförskjutningar. Men vi bedömer ändå att innehållet i sak inte har 

ändrats.  



   

20 
 

Resultat 

Under detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet utifrån den tematiska analysen av 

fokusgruppsintervjuerna. Som grund till fokusgruppsintervjuerna ligger det konstruerade fallet 

(bilaga 2). I resultatet benämns barn A som det utagerande barnet och barn B som det tysta 

barnet, då förskollärarna i studien till stor del använde dessa benämningar. De teman som varit 

återkommande i analysen har resulterat i de tre huvudrubrikerna Barn i socioemotionella 

svårigheter, Barn i behov av särskilt stöd och En förskola för alla barn. Under huvudrubrikerna 

följer underrubriker som lyfter begreppen ytterligare. Citat från intervjuerna finns med för att 

förstärka resultatet, vilket sedan sätts i relation till Nilholms (2005, 2007) begrepp som 

utmynnar i kategorierna det kategoriska, det relationella och dilemmaperspektivet. 

Barn i socioemotionella svårigheter 

Resultatet visar att såväl det utagerande barnet (barn A) som det tysta barnet (barn B) nämns 

under fokusgruppsintervjuerna. Till en början tog det utagerande barnet (barn A) upp det mesta 

av diskussionerna men efter ett tag uppmärksammade båda grupperna det tysta barnet (barn B), 

efter påpekande från dem själva.  

Exempel 1 (Svalan, 19/4, 2016) 

”Det blir mycket barn A” 

1. Stina: Det blir mycket barn A vi diskuterar nu, men det är nog de som man först så här… Aah… 

2. Sofie: Men det är ju samma för barn B egentligen och, jag menar, de behöver ju också kanske ha 

stöd med det här att sitta nära och liksom, ja... 

Utifrån citatet ovan kan vi se hur jämförelsen mellan de olika barnen övervägande ser ut genom 

hela resultatet.  

Normer och benämningar 

Förskollärarna i studien beskriver normerna för det utagerande barnet (barn A) som det stökiga 

och bråkiga barnet som inte har något positivt beteende. Av diskussionen framgår att ett 

utagerande barn (barn A) likställs med ett barn som är impulsstyrt och lättstört, som har svårt 

att sitta nära andra barn och som spelar pajas. När samlingar och samlingars syfte diskuteras 

beskrivs det utagerande barnet (barn A) som att det inte förstår turtagning, det stör ofta, har 

koncentrationssvårigheter och har svårt att sitta still. Förskollärarna beskriver att situationer 

med detta barn ofta spårar ur och de menar att detta barn kräver mer tid än andra. I nedanstående 

citat beskriver förskollärarna att barnet lätt kan få en stämpel. 
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Exempel 2 (Svalan, 19/4, 2016) 

”ingen bra start i livet” 

1. Stina: Det är ju inte bra att barnen får en stämpel på sig. Det blir det här busiga barnet och om 

de har gjort eller hänt någonting, nä men att barnet kanske får skulden fast att det inte ens kanske 

varit med. Och det är ingen bra start i livet. 

2. Saga: Man får ju inte heller kanske vara med i leken sen om man kanske alltid stör, då stör ju 

kanske den i leken också och då väljer man kanske inte den personen att leka med, om den bara 

stör. 

Som framgår av citatet ovan beskriver förskollärarna synen eller normen för det utagerande 

barnet (barn A) som ett busigt barn som stör i leken. Utifrån citatet framgår en omedveten 

motsägelse då förskollärarna tidigare beskrivit att stämplar inte ska sättas på barn. Genom 

normer sätter vi stämplar, medvetet eller omedvetet, på barnen. Förskollärarna diskuterade att 

stämpeln som det stökiga barnet kan leda till att det barnet ständigt gör det som förväntas av 

just ett stökigt barn, de faller in i den normen. Det framgick i diskussionen att utagerande barn 

behöver stöd med det sociala på olika sätt, både i leken och i vardagen.  

Barn B i sin tur beskrivs utav förskollärarna i studien som det tysta barnet. Förskollärarna 

uttryckte en oro för att det tysta barnet (barn B) glöms bort och att det lätt kan bli osynligt en 

hel dag, som framgår i citatet nedan. 

Exempel 3 (Kråkan, 27/4, 2016) 

”Så att det inte blir bortglömt” 

1. Katja: Sen tänker jag som vi pratade om innan med barn B, det gäller att se barn B under andra 

delar av dagen, också att man liksom tänker det att man kanske ägnar extra tid eller liksom 

pratar och bekräftar och så... Så att det inte blir bortglömt. 

Diskussionerna kring barnet kretsade runt om barnet väljer att vara tyst eller om anledningen 

kan vara att det inte känner sig bekväm nog att ta plats och inte vågar prata i stora grupper. 

Resultatet visar att barnet kan upplevas som ensamt och som en iakttagare. Det diskuterades 

om barnet var ensamt och iakttog på grund av det inte vågade ge sig in i leken. Förskollärarna 

poängterade att det måste vara tillåtet att få vara tyst och att barnet inte får pressas. De uttryckte 

att det tysta barnet (barn B) är svårare att hantera jämfört med det utagerande barnet (barn A) 

på grund av att det tysta barnet (barn B) inte berättar vad de känner eller tänker på. Detta 

förstärks i citatet nedan. 
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Exempel 4 (Kråkan, 27/4, 2016) 

”lättare att dämpa” 

1. Kajsa: Och det är ju dom här barnen som har det svårt, det är lättare att dämpa än att... 

2. Klara: Locka fram ett barn som är tyst. 

De nämner i samband med detta att det finns mer metoder för det utagerande barnet (barn A) 

än det tysta barnet (barn B) vilket framställs som en anledning till att det blir lättare att dämpa 

det utagerande barnet (barn A) än att locka fram det tysta barnet (barn B), då det kanske inte 

finns tillräckligt med riktlinjer och kunskaper för arbetet kring dessa barn.  

Lösningar och metoder 

Resultatet visar att metoder och lösningar för det utagerande barnet (barn A) och det tysta barnet 

(barn B) liknar varandra. Metoder som beskrivs är att förskolläraren måste vara närvarande och 

lyhörd inför barnens behov och utgå från barnens intressen för att fånga deras uppmärksamhet. 

Fler lösningar som de beskriver är att dela in barnen i mindre grupper i samlingen, för att skapa 

lugn kring barnen. Det sociala samspelet upplever förskollärarna att såväl det tysta barnet (barn 

B) som det utagerande barnet (barn A) har svårigheter med, därför framhåller de att barnen 

behöver stöd i leken. Förskollärarnas lösningar ses som relativt enkla som inte kräver några 

större insatser, vilket förstärks i citatet nedan. 

Exempel 5 (Kråkan, 27/4, 2016) 

”smidigt lösta lösningar”  

1. Kim: Oftast är det ju ganska smidigt lösta lösningar som är dem här specialbehoven, det kan 

hända att man bara behöver byta plats vid matbordet, att man får en ändplats istället för en 

mittenplats eller byta till ett annat bord eller sådana mindre saker. 

Trots att lösningarna framställs som relativt enkla så framhåller förskollärarna vikten av att 

hjälpa barnen att själva hitta verktyg för att lösa olika situationer som uppstår i vardagen. Detta 

är något som framstår som en mer avancerad metod utifrån begreppet en förskola för alla barn 

då alla barn behöver olika verktyg.  

Förskollärarna uppmärksammar att metoderna passar båda barnen, men överlag pratar de om 

båda barnen och metoderna separat från varandra. De anser att det finns fler metoder för det 

utagerande barnet (barn A), enligt citatet nedan.  
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Exempel 6 (Kråkan, 27/4, 2016) 

”mer konkreta metoder” 

1. Klara: Jag tycker att man har mer konkreta metoder runt ett aktivt barn hur jag ska göra, hur jag 

ska lösa än med det här barn B som är tyst som inte pratar, det känns mer, hur ska vi göra?  

De andra förskollärarna höll med i ovanstående citat trots att resultatet visar på en inte alltför 

stor skillnad i metoderna. En tanke som de hade kring anledning till detta var att det utagerande 

barnet (barn A) hörs mer än det tysta barnet (barn B), de får helt enkelt mer uppmärksamhet. 

Det tysta barnet (barn B) faller lätt i skymundan då detta barn oftast inte stör någon annan. 

Barn i behov av särskilt stöd 

I analysen framkom olika benämningar för vad ett barn i behov av särskilt stöd kan vara. 

Uttrycket barn i behov av särskilt stöd och hur det tidigare benämndes som barn i svårigheter 

diskuterades. Resultatet visar att förskollärarna anser att det är ett brett begrepp och behoven 

som de uttryckte, kan vara från det lilla till det stora. I citatet nedan framgår flera definitionerna 

av begreppet.  

Exempel 7 (Kråkan, 27/4, 2016) 

”olika stöd i olika faser” 

1. Klara: Alla behöver olika stöd i olika faser i livet. 

2. Katja: Fast det är inte det man tänker först. 

3. Klara: Nej då kanske man tänker på... 

4. Kajsa: Barn i behov av särskilt stöd 

5. Klara: Ja, Downs syndrom eller då har man behov av särskilt stöd och man har handlingsplan. 

6. Kim: Men är det så att man är så som normen, man liksom ligger här någonstans, att man ligger 

utvecklingsmässigt precis där man ska då kanske man har ett behov av att utmanas vidare... Då 

har man också ett särskilt behov. 

Förskollärarnas första reaktion var att barn i behov av särskilt stöd har en diagnos och en 

handlingsplan. Efter vidare diskussion framkom det att alla barn behöver särskilt stöd på olika 

sätt och att barnet inte behöver ha en handlingsplan för att få särskilt stöd. De framhöll att alla 

barn är individer som behöver olika bemötanden och olika sorters stöd, beroende av vilka 

svårigheter barnet befinner sig i. Förskollärarna menar att det kan finnas bakomliggande orsaker 

såsom svårigheter hemma för att ett barn kan var i behov av särskilt stöd. De gick från att tänka 
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utifrån det kategoriska perspektivet där det ofta tillskrivs en diagnos på barnet, till att tänka ur 

ett mer relationellt perspektiv där miljö och bemötande har stor betydelse.   

Förhållningssätt 

Bemötande och förhållningssätt är något som resultatet visar har en central roll i förskollärarens 

profession. Förskollärarna uttrycker att det i grund och botten handlar om hur vi bemöter barn 

och att det kan vara avgörande för om ett barn är i behov av särskilt stöd eller inte. I 

nedanstående citat kopplar förskollärarna samman barn i behov av särskilt stöd och bemötande.  

Exempel 8 (Svalan, 19/4, 2016) 

”mycket handlar ju i grund och botten om bemötande” 

1. Sanna: Väldigt mycket handlar ju i grund och botten om bemötande. Och kan man lösa 

situationen, ja, har vi ett barn där vi klarar att bemöta det barnet på ett bra sätt då kanske den 

inte behöver något särskilt stöd eller att man pratar vidare och så… Kommer du i en annan 

situation sen så kanske det här barnet inte fungerar alls för att de personerna runt omkring inte 

kan bemöta det här barnet. För så händer det ju lite då och då ibland när, eller när det kommer 

från skolan att hur fungerade det här barnet hos er… Det var inga bekymmer för vi visste hur vi 

skulle bemöta barnet och tackla saker som var på gång och man lär sig att läsa av.  

Utifrån det relationella perspektivet beskriver förskollärarna att sociala faktorer är av betydelse 

så som bemötande och förhållningssätt. Förskollärarna i fokusgrupperna lyfter också att det inte 

är barnen som ska anpassas eller förändras utan det är verksamheten och förskollärarnas 

förhållningssätt som ska anpassas utifrån alla barns individuella behov. De uttrycker dock att 

vissa regler måste finnas som gäller för alla barn, vilket blir en motsägelse till att anpassa 

verksamheten utifrån varje individ. När barnsyn lyfts menar de att det kan vara svårt att ha 

samma barnsyn och att det kan vara ett känsligt ämne att ta upp, vilket kan bli ett dilemma. De 

problematiserar att det är lättare att beskriva hur en situation kan lösas än att vara i den faktiska 

situationen och lösa det. De lyfter vikten av att förhålla sig professionell gentemot barnen och 

att behandla barnen på ett likvärdigt sätt. Under diskussionerna relaterar de många situationer 

till sig själva och intar barnens perspektiv, vilket skapar en annan syn och förståelse för barnen. 

Förskollärarna framhåller att barnen inte gör på ett visst sätt bara för att vara elaka.       

Miljö 

Förskollärarna belyser vikten av miljöns påverkan i förskolan. De beskrev den tredje 

pedagogen, miljön, och menade att det är viktig att ha i åtanke vad miljön har för påverkan i 

allt arbete som utförs på förskolan, vilket citatet nedan förtydligar.  
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Exempel 9 (Kråkan, 27/4, 2016) 

”Ett beteende kan förändras när man får en ny chans” 

1. Kim: Byter man miljö och kommer in i en annan grupp så kan man kanske fungera på ett annat 

sätt så kan det stärka upp barnet, det kanske kan vara så att barnen i den andra gruppen inte alls 

ser det barnet på det här sättet, som ett stökigt barn. Då kan man se en viss lycka, att här får jag 

vara, ingen som förväntar sig att jag ska börja bråka eller spela pajas. 

2. Katja: Ett beteende kan förändras när man får en ny chans i en ny konstellation.  

De beskrev att miljön påverkar barnen och genom att byta miljö kan du bli någon annan. 

Samlingar var något som förskollärarna diskuterade en hel del. De menade att genom minskad 

distraktion runt samlingar, så som att inte ha leksaker nära till hands och tänka på vart barnen 

sitter placerade, kan skapa en lugnare miljö. De beskrev också att allt som berör sinnena i miljön 

påverkar barnen. Att vara välplanerad och förebygga distraktion som kan uppstå under 

samlingar framhölls som viktigt att ha i åtanke. I förskollärarnas beskrivning framkommer det 

relationella perspektivet mycket tydligt då beskrivningarna berörde omgivningens betydelse. 

En förskola för alla barn 

När förskollärarna definierade begreppet en förskola för alla barn gavs beskrivningar enligt 

citatet nedan.  

Exempel 10 (Svalan, 19/4, 2016) 

”anpassa verksamheten utefter alla barn” 

1. Sanna: För mig är det en förskola där alla barn är välkomna, de kan känna trygghet och glädje 

att gå dit, oavsett om de har fysiska funktionshinder eller att de har svårigheter på olika sätt. En 

förskola där verksamheten anpassas så att alla barn kan utvecklas utifrån sina individuella 

förutsättningar. 

2. Sofie: Himla bra formulerat. 

3. Stina: Ja det var jättebra. 

4. Sofie: Där vi ser alla barn och att man kan anpassa verksamheten utefter alla barn. 

5. Stina: Trygghet också för det är ju superviktigt att alla barn känner sig trygga och att allt kanske 

inte är så rättvist då, en del behöver det och en del barn behöver detta, och det är det är de som 

är rättvist. 

6. Sanna: Alla behöver definitivt inte samma. 
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Detta kan kopplas till dilemmaperspektivet där det inte finns några entydiga och rätta svar på 

vad som är bäst för varje barn. Förskollärarna lyfter under fokusgruppsintervjun att alla inte 

behöver samma men sedan är det ingen som fortsätter denna diskussion utan den tar slut där. 

En förskola för alla barn framställs som stort och svårt att diskutera då alla barn är olika. 

Dilemmat blir då att ge alla en likvärdig utbildning men att ändå se till alla barns olika behov. 

I den andra gruppen diskuterades betydelsen mer bland deltagarna. Det resulterade i att alla 

kanske inte behöver samma, att alla är olika. En del barn har till exempel lätt för att lyssna 

medan vissa barn behöver vara mer aktiva och röra på sig. De lyfte känslan av att känna sig 

viktig för alla runt omkring sig och att ta tillvara på barnens intressen för att göra verksamheten 

intressant för alla barn.  

Inkludering och exkludering 

I förskollärarnas diskussioner kring inkludering och exkludering var det begreppet exkludering 

som övervägande tog upp det mesta av diskussionerna. Ett exempel på detta finns i citatet 

nedan. 

Exempel 11 (Kråkan, 27/4, 2016) 

”betyder ju inte att jag exkluderar fyra andra” 

1. Kajsa: Gör det något om jag tar upp det, lyfter upp det i famnen, det betyder ju inte att jag 

exkluderar fyra andra för dom kanske inte har samma behov. 

2. Klara: Nej. 

3. Kajsa: Men om jag väljer att, om jag ser två barn med samma behov och tar jag det ena gång 

efter gång, då exkluderar jag ju och då är det ju... Det är ju inte ok. 

I citatet diskuterar förskollärarna innebörden av exkludering. Förskollärarna beskrev 

exkludering som vanligt förekommande och att det är ett känsligt ämne att ta upp med sina 

arbetskollegor. I citatet nedan blir det tydligt att förskollärarna beskriver att det är svårt att veta 

när det blir exkludering och när det är självvald exkludering. 

Exempel 12 (Svalan, 19/4, 2016) 

”det kanske inte är självvalt ändå, inte alltid” 

1. Stina: Och det här också att ibland så tänker man att vissa barn, att man får för sig att den kanske 

tycker om att leka själv eller att vara ensam. Men det kanske inte ofta är fallet utan man får 

liksom tänka att det är nog inte så. För någon gång kan man se att det är ett barn som dragit sig 
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undan lite eller tycker om att ja, vara mycket själv. Men det kanske inte är självvalt ändå, inte 

alltid… Sen under dagen kan det vara skönt att gå undan lite och sätta sig och, det är en annan 

sak. Men sen kanske det blir ett mönster och så kanske det ligger något bakom… Det går ju 

också att diskutera. 

Något som ofta berördes under diskussionerna var exkludering under samlingar och om 

exkluderingen var självvald. Förskollärarna beskrev att de hade ett barn som inte fungerade i 

samlingen och barnet valde då själv att inte vara med, vilket det enligt förskollärarna var nöjd 

med. Barnet fick istället göra andra saker på egen hand medan de andra hade samling. En hel 

del diskussioner uppkom kring det tysta barnet (barn B) och om det ofta själv väljer att inte vara 

delaktig i aktiviteter eller lekar på förskolan, att det då inte alltid behöver vara dåligt för barnet. 

Men förskollärarna menade även att det inte är bra för barnet att vara ensam hela tiden då detta 

kan leda till mobbning och utanförskap i framtiden, vilket gör att det blir viktigt att se dessa 

barn i tid. Här uppstår ett tydligt dilemma. En metod och lösning på dilemmat som 

förskollärarna nämner är att observera barnen och verksamheten för att se situationer som 

uppstår men även att ta hjälp från föräldrar för att se barnens intressen och behov för att skapa 

inkludering.  

Lyckas och misslyckas 

I följande citat ser vi hur förskollärarna diskuterar konsekvenserna som kan uppstå om inte 

verksamheten anpassas utifrån barnen.  

Exempel 13 (Svalan, 19/4, 2016) 

”det blir ett misslyckande hela tiden” 

1. Stina: (...) För vi har ett barn som inte klarar av att sitta i en så stor grupp. Vi delar ganska 

mycket för övrigt vår grupp i mindre grupper och just på samlingar så, då, ja, vi märker att det 

barnet, det blir ett misslyckande hela tiden. Vi har provat det, att han är med då på samlingar 

och så men det blir ju bara snurrigt och dumt och han, det blir hela tiden tillsägelser och ja, han 

fixar liksom inte det. (...) Man ska inte, eller ja, han ska inte få vara med om någonting som han 

inte klarar av för då blir det ett misslyckande för han och det blir det här med, i barngruppen 

också, att man får en stämpel. 

2. Sofie: Man vill ju inte utsätta dem för det i varje situation, liksom hela tiden utsättas för den 

situationen, utan kortare stunder istället, där barnen kan vara bra och att de kan lyckas. 

Det framgår av citatet att det är av stor betydelse att barnen ska få känna att de lyckas och inte 

ständigt få känna misslyckanden i situationer som de inte klarar av. Förskollärarna i studien 
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beskriver att barn inte vill misslyckas med saker och det är viktigt att se och hitta något som 

barnet istället är bra på, då de framhåller att de flesta barn har styrkor på något håll. 

Förskollärarna beskriver att det blir ett misslyckande för barnet om det exkluderas från 

samlingen på grund av att barnet är stökigt. De beskriver att det är förskollärarens uppgift att 

förebygga sådana situationer innan de uppstår men det framkommer att det är tveksamt och inte 

alltid lätt att veta hur situationer kan och ska lösas utifrån de olika barn som finns. Återigen 

synliggörs dilemmaperspektivet då det uppstår ett dilemma mellan olika lösningar för olika 

barn. Det finns inte något rätt och fel på hur situationer kan och ska lösas och att det är i relation 

till och beroende av olika problem som uppstår. Några av förskollärarna i studien nämnde att 

genom god planering, observationer och kartläggning av verksamheten kan misslyckanden 

förebyggas, att se situationer redan innan det händer och inte i efterhand. Ett förebyggande 

arbete som även diskuteras är att ha ett klart syfte med allting som du gör med barnen. De 

påpekar att verksamheten ska utformas utifrån barnens intressen vilket leder till att det lockar 

barnen till att lyssna.   
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Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolan kan vara eller kan bli en förskola för 

alla barn. Vi vill belysa de barn som utmanar förskollärare att tänka om och tänka nytt och 

undersöka hur förskollärare väljer att benämna och förhålla sig till dessa barn. Vi hoppas att 

studien kommer bidra till ett förändrat synsätt kring arbetet med dessa barn. Mer specifikt syftar 

studien till att undersöka hur förskollärare beskriver normer och metoder för barn i 

socioemotionella svårigheter, hur de beskriver begreppen inkludering och exkludering och hur 

de tänker kring barn i behov av särskilt stöd och en förskola för alla barn. Resultatet visar att 

metoderna i arbetet med utagerande och tysta barn är ytterst lika varandra trots att normerna för 

barnen ser olika ut. Förhållningssätt, bemötande, miljö och ett normkritiskt förhållningssätt 

visar sig vara avgörande faktorer för att skapa en förskola för alla barn. Resultatet kommer att 

diskuteras utifrån Nilholms (2005, 2007) tre perspektiv det kategoriska perspektivet, 

relationella perspektivet och dilemmaperspektivet. Dessa perspektiv utgör rubrikerna till detta 

kapitel och under rubrikerna kommer resultatet diskuteras utifrån perspektiven och tidigare 

forskning.  

Kategoriska perspektivet 

Den grundläggande idén inom det kategoriska perspektivet är att svårigheterna läggs på barnet 

och kompensation för svårigheterna eftersträvas. Centralt är att problemet mynnar ut i en 

diagnos (Nilholm, 2005, 2007). Barn i behov av särskilt stöd kan enligt Hjalmarsson (2014) 

vara barn med olika funktionsnedsättningar och Lindqvist (2013) menar att det inte står 

definierat i skollagen (SFS 2010:800) vilka barn som är i behov av särskilt stöd vilket gör att 

personalen har stort inflytande över vilka barn som får särskilt stöd. I resultatet ser vi att barn i 

behov av särskilt stöd är ett svårdefinierat begrepp men att förskollärarna ändå inte lägger 

skulden på barnet. Förskollärarna i studien menar att behoven kan vara från det lilla till det stora 

och deras första reaktion var att barn i behov av särskilt stöd har en diagnos och en 

handlingsplan. Diskussionerna övergick dock snabbt till slutsatsen att alla barn behöver olika 

stöd i olika faser i livet och att det inte behövs en handlingsplan för det. Vi upplevde samtalen 

kring barn i behov av särskilt stöd som korta och inte fullt så utförliga som andra begrepp under 

diskussionerna. Kan anledningen vara att det är ett känsligt ämne eller är det som Gerland och 

Aspeflo (2009) lyfter att det inte tillhör förskollärares profession att ställa diagnoser? Som 

resultatet och även tidigare forskning visar är det ett svårdefinierat begrepp som det råder 

osäkerhet kring, vilket vi har sett genomsyrar historian kring begreppet barn i behov av särskilt 

stöd. Vi tänker att osäkerheten kan bero på att det inte står definierat i styrdokumenten vilka 
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barn det är som är i behov av särskilt stöd. Resultatet från vår studie visar att det inte behövs en 

diagnos för att definieras som barn i behov av särskilt stöd, vilket förstärks av Hjalmarsson 

(2014) som menar att det både kan vara barn med eller utan diagnoser som ingår i definitionen. 

Relationella perspektivet 

I kontrast till det kategoriska perspektivet står det relationella perspektivet där svårigheterna 

inte läggs på barnet utan svårigheterna sätts i ett större sammanhang där sociala faktorer, miljön, 

förskollärarnas förhållningssätt och bemötande spelar en viktig roll (Nilholm, 2005, 2007). 

Resultatet visar att det relationella perspektivet genomsyrar diskussionerna hos förskollärarna 

då vikten ligger på sociala faktorer som påverkar barnens vardag. Såväl resultatet som tidigare 

forskning visar på att miljön har betydelse för barns vistelse i förskolan. Förskollärarna i studien 

menar att miljön kan påverka vem barnet blir. Genom att byta miljö kan beteendet förändras 

eller förstärkas. Enligt Mui Lee, Seeshing Yeung, Barker, Tracey och Fans (2015) 

undersökning är miljön en av fem viktiga faktorer för att skapa en inkluderande verksamhet, 

vilket vi tydligt kan se i resultatet av studien. Inkludering definieras av Sandberg och Norling 

(2014) som ett begrepp med innebörden av att alla barn ska få känna delaktighet, detta i enlighet 

med läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) som även lyfter att alla barn ska få känna att 

de lyckas och få uppleva sig själv som en tillgång i gruppen. I resultatet framgår att 

förskollärarna i studien lägger stor vikt vid att alla barn ska få känna sig inkluderade och vara 

en tillgång i gruppen. Detta för att barnen ska få känna att de lyckas och inte ständigt misslyckas 

i situationer som kan uppstå i förskolan. Förskollärarna framhåller att det är viktigt att hitta 

situationer och aktiviteter som barnen är bra på så att ständigt misslyckande inte infinner sig. 

Förskollärarna belyser att alla barn har styrkor på olika sätt och det är viktigt att som 

förskollärare uppmärksamma dessa styrkor istället för att se svagheterna.   

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) lyfts vikten av att förskollärare fungerar som en 

förebild för barnen och därför är deras förhållningssätt viktigt. Svaleryd och Hjertson (2012) 

förstärker detta genom att påpeka vikten av att tänka på hur saker förmedlas till barn. Resultatet 

i studien förstärker förhållningssättet och bemötandets centrala roll i förskollärarens profession. 

Intressanta aspekter som framkommit ur resultatet, som inte lyfts under tidigare forskning, är 

att förhållningssätt och bemötande kan ha en avgörande roll för om ett barn behöver särskilt 

stöd eller inte och om specialpedagogiska insatser behöver tillämpas. Resultatet visar att både 

den fysiska och psykiska miljön kan påverka hur ett barn blir. Ett beteende kan förändras om 

barnet får en ny chans i en ny miljö. Förskollärarna menar att miljön har betydelse för alla barn 

i verksamheten och att det är miljön och förskollärarens förhållningssätt som ska anpassas 
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utifrån alla barns behov, det är inte barnen som ska anpassas till verksamheten. En annan aspekt 

som uppdagades var att de barn som följer normen för utveckling inte får glömmas bort då 

förskollärarna menar att även de barnen har ett särskilt behov av att utmanas i sin utveckling. 

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) ska barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd ges det stöd som individen har behov av. Utifrån studien kan vi därför se att 

det inte bara är viktigt att synliggöra de barn som faller utanför normen, utan också de barn som 

följer normen.  

Förskollärarnas beskrivningar i studien av hur ett förhållningssätt bör vara tolkar vi till ett 

normkritiskt förhållningssätt. Innebörden av ett normkritiskt förhållningssätt är enligt Svaleryd 

och Hjertsson (2012) att kritiskt granska, ifrågasätta och omforma normer och låta det 

genomsyra verksamheten för att motverka kränkningar och exkludering.     

Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektivet har tagits fram för att beskriva de dilemman som kan uppstå inom 

utbildningssystemet. Dilemman beskrivs enligt Nilholm (2005, 2007) som motsättningar där 

det inte finns något rätt eller fel svar. I vår studie har vi uppmärksammat ett antal dilemman 

som kan uppstå i arbetet med en förskola för alla barn. Som vi nämnt tidigare tolkar vi 

förskollärarnas beskrivningar av deras förhållningssätt till att vara normkritiskt. Enligt 

Martinsson och Reimers (2014) styrs samhället av normer och genom att uppmärksamma dem 

kan förskolläraren bli medveten om vad som kan skapa kränkningar och utanförskap av barn 

som faller utanför normen och på så sätt förhindra dem. Resultatet visar att förskollärarna 

benämner barnen i fallet genom normer, trots att de belyser vikten av att inte sätta en stämpel 

på barn då detta inte blir en bra start i livet. Här kan vi ändå se att förskollärarna sätter stämplar 

på barnen, medvetet eller omedvetet. Förskollärarna menar att stämplar kan leda till utanförskap 

och mobbning i framtiden. Här menar vi att det uppstår ett dilemma. För att barn ska få det stöd 

som behövs måste svårigheterna uppmärksammas och för att urskilja svårigheterna måste 

normer för hur ett barn bör vara synliggöras. I detta fall blir normer inte endast negativt då 

synliggörandet av normer kan leda till att barnet får det stöd det behöver och därmed möjliggöra 

för inkludering.  

Ett dilemma som framgår tydligt i resultatet är att exkludering både kan vara självvalt och icke 

självvalt. Diskussionerna kretsade runt att barn inte ska utsättas för situationer där det ofta blir 

ett misslyckande. Tornberg (2006) och Gerland och Aspeflo (2009) problematiserar 

exkluderande lösningar och menar att det inte alltid behöver vara fel utan det viktigaste är att 
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se till individen och vad som är bäst för just det barnet. De menar att det är en yrkesetisk 

avvägning. En tanke vi har utifrån resultatet är om självvald exkludering hos barnen kan vara 

positivt i vissa situationer för att motverka misslyckande och för att främja inkludering i andra 

situationer. Detta för att motverka utanförskap i övriga situationer och i barngruppen. I likhet 

med dilemmaperspektivet menar förskollärarna i studien att det inte finns rätt eller fel för hur 

situationer kan eller ska lösas. De belyser vikten av planering, observationer och kartläggning 

av verksamheten för att förebygga misslyckanden och för att se situationer innan de uppstår. 

En annan metod som förskollärarna beskriver är mindre barngrupper, vilket kan leda till att 

barnen inte behöver välja exkludering. De menar att alla barn mår bättre av mindre grupper vid 

till exempel samlingar då det inte blir lika mycket distraktion runt om. Resultatet visar att det 

är svårt att veta om exkluderingen är självvald eller icke självvald och om det fortfarande blir 

ett utanförskap om barnet själv väljer att inte delta.  

Likt dilemmat i det normkritiska förhållningssättet som nämnts tidigare ska förskolan se varje 

barn som individ men samtidigt uppmärksamma de barn som är i behov av särskilt stöd för att 

kunna ge rätt stöd. Det är enligt Gerland och Aspeflo (2009) viktigt att ge rätt stöd för att barnet 

ska må bra och för att alla barn ska få samma chans till utveckling. En utmaning som 

framkommer ur vårt resultat är att bemöta alla barn lika men ändå olika utifrån varje individ. 

Resultatet visar att alla barn har olika behov och att alla barn inte behöver samma. 

Förskollärarna anser att det är svårt att bemöta alla barn likvärdigt utifrån deras individuella 

förutsättningar samtidigt som det är något som de uttrycker att de eftersträvar.  Tornberg (2006) 

problematiserar begreppet likvärdig och menar att det kan få negativa effekter om betydelsen 

innebär att alla ska behandlas lika. Medan det kan få positiva effekter om innebörden är att alla 

ska behandlas lika utifrån sina egna individuella förutsättningar. Tornberg menar att det senare 

skapar jämlikhet i förskolan. I likhet med Tornberg visar resultatet i vår studie att alla barn ska 

behandlas lika men olika. Trots att det framkommer i studien att förskolan ska anpassas efter 

alla barn lyfts det att vissa regler ändå måste finnas, vilket vi menar blir en motsättning. Vilka 

regler menar förskollärarna att det måste finnas och varför måste de finnas? Gynnar de alla barn 

eller bara några? Som nämnts tidigare lyfter förskollärarna i studien att normer bör undvikas då 

normer sätter stämplar på barnen. Här kan vi se en motsägning då vi menar att regler kan 

likställas med normer. Likväl som förskollärare ska ifrågasätta normer måste också regler 

ifrågasättas och kritiskt granskas så att inte regler finns bara för att de alltid har gjort det.   
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Konsekvenser ur ett samhällsperspektiv 

Sett ur ett kategoriskt perspektiv kan konsekvenserna för barnet bli att fokus läggs på 

svårigheterna och att kompensatoriska metoder används för att förändra barnets beteende. 

Enligt Nilholm (2005, 2007) finns då risken att barnet hamnar i en grupp som blir speciell i en 

negativ bemärkelse, vilket vi kopplar till exkludering. Vårt resultat indikerar att förskollärarna 

i vår studie utgår från ett relationellt perspektiv då de belyser hur olika sociala faktorer påverkar 

barnens beteenden. I motsättning till det kategoriska perspektivet menar vi att det relationella 

perspektivet innefattar inkluderande lösningar och inte lösningar som endast riktas mot det 

individuella barnet. I vårt resultat framgår att dilemmaperspektivet har en central roll i 

förskollärarnas diskussioner, vilket visar på komplexiteten i förskollärarprofessionen. En 

förskola för alla barn inbegriper yrkesetiska ställningstaganden som grundar sig i ett 

förhållningssätt och bemötande som ser till alla barns individuella behov och förutsättningar 

med barnens bästa som grundtagande. En förskola för alla barn innefattar en förskola där alla 

barn ska känna sig välkomna, känna trygghet och känna glädje över att vara där. Detta oavsett 

svårigheter och förutsättningar. 

Brister, ny kunskap och vidare forskning 

Inför denna studie valde vi att använda oss av metoden ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. 

Kritik mot denna metod kan enligt Wibeck (2010) vara att det är lättare i en grupp att inte uttala 

sig i för deltagaren känsliga eller svåra ämnen som tas upp. Detta kan vara en svaghet i vår 

studie då deltagarna kan ha undvikt diskussioner kring känsliga ämnen. Om tiden till studien 

varit obegränsad hade vi genomfört fler fokusgrupper och kompletterat med observationer, för 

att få ett bredare och djupare resultat. Genom att resultatet visar att det är stor skillnad mellan 

att beskriva sitt förhållningssätt och bemötande och att faktiskt arbeta utifrån det, tycker vi att 

det vore intressant att forska vidare kring görandet. Genom att använda sig av både 

fokusgrupper och observationer för att göra en jämförande studie mellan tänkandet och 

görandet kan vi se hur, eller om, det skiljer sig åt.  

Vi menar att vår studie bidrar till att tänka om och tänka nytt kring de barn vars beteende 

förbryllar och utmanar förskollärare. Vår studie bidrar även till att uppmärksamma de 

yrkesetiska dilemman som förskollärare står inför i den vardagliga verksamheten.   
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Bilagor  

Bilaga 1 - missivbrev 

 

 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

Emma Steen och Jeanette Ring genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att 

undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 

specifikt handlar denna studie om att undersöka hur förskolan kan vara eller kan bli en 

förskola för alla barn.  

Som metod i studien kommer fokusgrupper att användas. Fokusgrupper som metod används 

för att fördjupa sig i ett visst tema eller fråga, detta för att se hur människor i grupp diskuterar 

kring frågan. Diskussionsfrågan som ställs kommer att vara ett konstruerat fall kring en 

vardaglig situation i barngrupp. Vår tanke är att det ska vara ungefär 4-5 personer i 

fokusgruppen och diskussionerna kommer att pågå i max 1 timme och 30 minuter. Vi 

kommer att spela in hela samtalet. De veckor vi har avsatt för fokusgrupper är v. 16-17 och vi 

är väldigt flexibla med plats och tid, vi anpassar oss efter er.     

Emma Steen och Jeanette Ring genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 

förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 

utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 

förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 

University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller 

flera av följande aktiviteter: 

____ Delta i en fokusgrupp relaterat till forskningsämnet.  
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All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och 

utan några påföljder.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 

kontakta kursansvarig XX XX (XX@ju.se) eller examinator XX XX (XX@ju.se) 

Kontaktuppgifter till studenterna: 

Emma Steen (XX@ju.se) tel. XXXXXXXXXX 

Jeanette Ring (XX@ju.se) tel. XXXXXXXXXX 

 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________     

Datum 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Deltagarens signatur   Studentens signatur  

 

 

________________________________                         _______________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Bilaga 2 – konstruerat fall 

Du har tillsammans med en annan pedagog en samling. I barngruppen finns 10 barn. Barnen 

sitter i en ring på en rund matta och så gör även ni pedagoger. Det är måndag förmiddag och ni 

pratar om vad som har hänt under helgen. Barnen får en i taget berätta om något de har gjort 

under helgen. Ett av barnen (barn A) har väldigt mycket att berätta, och inte bara om helgens 

händelser. Hen avbryter de andra barnen och har svårt att vänta på sin tur. Barnet har även 

mycket svårt att sitta still på sin plats och låta de andra barnen vara. Barnet stör samlingen. I 

samlingsringen sitter även ett barn (barn B) som inte säger något när turen kommer till hen. 

Hen sitter och tittar ner i mattan och reagerar inte på tilltal och ignorerar frågan. Samtidigt 

snurrar barn A runt på sin plats och nyper sin närmsta granne, varpå kompisen börjar gråta och 

skrika.    

Detta är en vanlig händelse under samlingar och styrda aktiviteter på er förskola och det är inte 

första gången barn A och barn B beter sig så här. Vanligtvis brukar situationen lösas genom att 

barn A får lämna samlingen och Barn B sitter kvar och fortsätter att vara tyst. 

Vad gör ni och hur skulle ni lösa situationen?  

Följdfrågor: 

Kan ni utveckla kring det ni pratade om...? 

Hur menar du/ni med det…? 

Hur tänker ni om långsiktiga lösningar kring situationen? 

Hur definierar ni ett barn i behov av särskilt stöd? 

Vad innebär en förskola för alla barn för er? 

Hur tänker ni kring inkludering? 

Hur tänker ni kring exkludering?  

Vad har ni för erfarenheter kring inkludering och exkludering? 

Hur tänker ni kring samlingar i förskolan? 

 


