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Förord  
  
 
Genomförande av den här studien har skett på två olika platser men är redovisad i en gemensam 
uppsats. Vi bor på skilda orter och insamling av empiri gjordes därför var för sig. Under arbetets 
gång har det varit viktigt att hela tiden föra en dialog sinsemellan kring hur tankarna går. Det 
behövdes för att ha ett gemensamt utgångsläge och fokus för de intervjuer vi gjorde och därefter för 
att kunna enas kring analys och slutsatser som sedan sammanställdes.  

Ibland har vi delat upp inläsning och skrivande mellan oss men försökt fördela ansvarsområden 
lika. Vi genomförde tre intervjuer var. I efterhand ser vi arbetet som en gemensam produkt eftersom 
vi tillsammans har resonerat, gjort ändringar och hjälpt varandra framåt.  

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Anders Lindqvist samt de personer som generöst delat sina 
erfarenheter i intervjuer och på så vis gjort vår studie möjlig.  

 
Marie Andersson och Jeanette Tikkanen, 2018 

 
 

 
 
 
  

1 



 

Abstrakt  
Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka hur sex specialpedagoger beskriver arbetet med 
barns utmanade beteende och därigenom analysera hur inkludering i förskolan kan förstås och 
möjliggöras. Kvalitativa intervjuer har genomförts med specialpedagoger på Åland och i Kalmar län. 
Beskrivningar av barns utmanande beteende, pedagogers bemötande och inkludering kartlades 
utifrån intervjuernas utsagor. Med hjälp av Nilholms (2007) specialpedagogiska perspektiv som 
teoretisk utgångspunkt gjordes en analys. Utmärkande i resultatet är bland annat att det 
kompensatoriska talet om barn är starkt trots att inkluderingsbegreppet är sprunget ur den kritiska, 
mer relationella synen på skolverksamhet. Att åtgärder sätts in motiveras genom förklaringen att 
barnen behöver det men också utifrån tanken att miljön ska vara föränderlig för barnet. Utsagor visar 
att arbeta inkluderande är ett rättesnöre för alla inom verksamheten så särlösningar för barn görs med 
tanken att individanpassa och förändringar i miljön sker för allas rätt att delta. Analysen visar dock 
att det finns en stark norm för det normala barnet. Specialpedagogerna i studien uttrycker att 
förskollärare har en osäkerhet kring vad inkludering innebär. Föreställningen att barngruppen ska 
vara rumsligt tillsammans hela tiden förekommer. På så vis uppstår en spänning mellan det 
individuella och gruppens aktiviteter. Slutsatsen blir att dilemman inom förskoleverksamheten ofta 
synliggörs. Det problematiska med kategoriseringar av barn och hur skolsystemet är organiserat har 
inga rätta svar. Analysen visar att specialpedagogisk handledning erbjuder ett tillfälle för 
förskollärare att reflektera och muntliga förhandlingar kring bästa förhållningssättet till dessa 
dilemman sker. Studien kan påvisa slutsatsen att mer samtal inom förskoleverksamhet med en 
medvetenhet att enas om kompromisslösningar för olika praktiska dilemman kan främja 
inkluderingsarbetet. 
  
Nyckelord: bemötande, förskola, handledning, inkludering, utmanande beteende, specialpedagogiska perspektiv 
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Inledning  
Vi har sedan tidigare ett intresse för situationer där förskollärare beskriver barns beteende som 
utmanande och vi vill förstå hur det hänger ihop med pedagogiska aspekter som lärande, 
kunskapsbildning och utveckling. I den inledande undersökningen av forskningsfältet blev det 
tydligt för oss att barns utmanande beteenden ofta diskuteras tillsammans med olika dilemman kring 
inkluderande barngrupper i förskolan. Exempelvis hänvisas det till de riktlinjer som presenteras i 
styrdokument likt läroplanen (Skolverket, 2018). Där beskrivs bland annat att förskolan ska verka för 
att bli en verksamhet för alla barn. Även Salamancadeklarationen (Svenska unescorådet, 1997) är en 
politisk uppmaning att alla ska sträva efter ett inkluderande skolsystem. Samtidigt finns det 
gemensamma strävansmål i förskolan och ett ökat krav på undervisning (Skolverket, 2018) vilket 
sätter fokus på spänningen mellan det individuella och det kollektiva. Området är under utveckling 
och det genererar forskning som vår studie kan anslutas till.  

Just forskning kring inkludering (Gidlund, 2018) visar att skolans pedagoger, av olika skäl, inte 
uppfattar att de kan bemöta och organisera så att alla barn fungerar och mår bra i verksamheten. Lutz 
(2013) hänvisar till rumslig integrering för att beskriva vad som ofta visar sig. Det innebär att alla 
barn är fysiskt samlade i blandade grupper men avvikelser från det normativt normala blir synligt 
och problematiserat (Lutz, 2013). Gidlunds (2018) analys visar att pedagoger ser flera fördelar med 
inkluderande barngrupper men de talar om oöverstigliga hinder för att möjliggöra dessa. Vår studie 
har därför kommit att handla om olika perspektiv på barns utmanande beteenden och vad som blir 
betydande i skapande av inkluderande barngrupper.  

Med inkludering som ideologiskt mål är det ändå rimligt att specialpedagogiskt arbete blir en 
naturlig del av förskolan. Det kan bland annat skönjas i att det finns specialpedagogisk handledning 
och rådgivning i förskolan (Bladini, 2004). Beteenden hos barn som utmanar pedagogers förmåga och 
kompetens får här ytterligare en chans att adresseras och utredas med utomstående hjälp (Bladini, 
2004). Alla barn ska ha chans att utvecklas, lära och fungera i gruppen. Det här sker dock inte utan 
svårigheter. Lutz (2013) visar att när individer kartläggs och utreds allt mer riskeras att ramarna för 
vad som ses som normalt beteende snävas in och trots annan ambition sätts barnets brister i fokus. 
Forskaren beskriver också att det inte finns tydliga regler för hur speciella insatser ska sättas in. Det är 
huvudmannens ansvar att besluta kring. Att avgöra vilka barn som är i behov av stöd är ett sådant 
exempel. Lutz (2013) visar i sin studie att det decentraliserade systemet är väldigt komplext. Hur 
barnet har det i förskolan påverkas av styrning från flera olika nivåer inom organisationen och även 
utanför. Trots det har förskolläraren en viktig roll att påverka situationen för barnet inom de ramar 
som skapas runt omkring. Det betonas i läroplanen (Skolverket, 2018) att det är förskollärarens ansvar 
att driva arbetet med att skapa förutsättningar för alla barn att utvecklas och lära. Eftersom det inte 
finns tydliga bestämmelser för hur den pedagogiska miljön ska organiseras bekräftas förskollärarens 
inflytande även i forskning. Förutom att vara nära barnet i vardagen så visar Lutz (2013) att 
förskollärares tolkning av situationen väger tungt när det kommer till att frigöra extra resurser. 

I den här studien har det gjorts intervjuer för att undersöka hur sex specialpedagoger beskriver 
arbetet med barns utmanade beteende och därigenom analysera hur inkludering i förskolan kan 
förstås och möjliggöras. De strategier och verktyg som diskuterats i bemötande av utmanande 
beteende ger en bild av hur barnet ska kunna bli en del av gruppen. Gidlund (2018) kunde i sin studie 
se att lärare talade om flera svårigheter med inkludering. Andra forskare visar att specialpedagoger 
är den grupp inom skolan som främst propagerar för inkluderande pedagogik (Lindqvist, Nilholm, 
Almqvist & Wetso, 2011). Analys av specialpedagogernas utsagor har resulterat i slutsatser kring 
förskollärares förhållningssätt till utmanande beteenden och vilka konsekvenser det får för 
inkluderingsarbetet i förskolan. 
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Disposition 
Inledningsvis kommer det redogöras för forskningsläget inom området för studien. Därutöver 
redovisas vår teoretiska utgångspunkt som givit struktur vid analysen. Just tillvägagångssätt vid 
empiriinsamling, analys och en diskussion kring det följer sedan i metodavsnittet. Därefter redovisas 
våra slutsatser kring analysen i resultatdelen. Avslutningsvis argumenterar vi för vilken betydelse 
vårt resultat kan ha i avsnittet diskussion. 

Definitioner och användning av begrepp 
Det finns anledning att göra förtydliganden kring några begrepp vi använder oss av i vår studie. 
Genom hela arbetet använder vi oss utav begreppet utmanande beteende. Uttrycket har använts vid 
insamling av empiri för att informanterna ska kunna prata fritt kring olika situationer som 
förskollärare finner problematiska utan att vi styr diskussionen mot specifika beteenden.  

Inkludering är det begrepp som används i det här arbetet. Nilholm (2006) menar att ordet 
förenklat kan beskriva tanken att alla barn ska vara delaktiga i samma skolmiljö. Att särlösningar för 
utpekade grupper ska undvikas till exempel. En mer ingående beskrivning följer i avsnittet bakgrund 
i det här arbetet. Genomgående har inkludering använts som översättning när inclusion nämnts i 
artiklar. I vissa sammanhang används andra ord likt integrering, till exempel i 
Salamancadeklarationen (Svenska unescorådet, 1997) men vi har valt att använda inkludering. 
Nilholm (2006) menar att inkludering började användas  för att benämna en politisk, filosofisk och 
demokratisk vision som integreringsbegreppet inte hade associerats med. Det ska tydliggöras att 
inkluderingsarbetet även kan uppfattas innebära annat än att inkludera barn i behov av särskilt stöd 
eller de som utmanar med sitt beteende men det arbetet är inte i fokus för den här studien.  
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Bakgrund 

Här följer beskrivningar av olika delar inom vårt forskningsområde. Det är den forskningsbakgrund 
som sedan relateras till den här studien. Inledningsvis beskrivs vad pedagoger upplever som 
utmanande beteenden hos barn enligt tidigare forskning. På samma vis redogör vi för bemötandet av 
utmanande beteende. Där finns också ett avsnitt kring handledning. Det beskriver hur det kan se ut 
när pedagoger och specialpedagoger möts för samtal kring utmanande situationer i skolan och vilken 
funktion handledningen kan ha för förskolans verksamhet. Därefter kommer en redogörelse för 
inkluderingsbegreppet. Det blev tydligt för oss att förståelsen för inkludering och utmanande 
beteende inom skolan är nära sammankopplat med vilket specialpedagogiskt perspektiv en intar. 
Därför har vi använt oss av Nilholms (2007) perspektiv på specialpedagogik för att förankra vår 
studie teoretiskt. Det här redogör vi för i teoretiska utgångspunkter.  

Utmanande beteende 
I det här avsnittet presenteras vilka beteenden som i forskning beskrivs som utmanande eller 
problematiska inom pedagogisk verksamhet. Hur och varför dessa beteenden hos barn kommer att 
ses som utmanande enligt pedagoger och andra inom skolan redovisas också utifrån tidigare studier.  

Utmanande beteenden som är mest förekommande 

I studier (Quesenberry, Hemmeter, Ostrosky & Hamann, 2014; Nungesser & Watkins, 2005) som på 
olika sätt har fokuserat på att kartlägga faktiska beteenden som pedagoger uttryckt svårighet att 
hantera visar det sig att utagerande oftast upplevs som det mest problematiska. Quesenberry et al. 
(2014) beskriver att aggression och utbrott är det som pedagoger tycker är svårast att hantera. 
Nungesser och Watkins (2005) visar på liknande svar i sin studie, där aggressiva beteenden klassades 
som mest störande i förskolan medan beteenden som trots, prata i mun på andra samt svårigheter att 
koncentrera sig hamnade någonstans i mitten av skalan. Beteenden som inte ansågs lika störande var 
tillbakadragenhet, barn som inte pratar, leker ensamma eller har svårigheter att uttrycka sig. Westling 
(2010) presenterar vilka utmanande beteenden som är mest förekommande enligt pedagogerna i hans 
studie. De är trots, svårt att komma överens, avbrytande och socialt mindre lämpligt beteende.  

Att inte följa normen 

Alasuutari och Markström (2011) har genom att studera samtal, som förts mellan förskollärare och 
föräldrar under utvecklingssamtal, kunnat visa vilken normativ bild av barnet som diskuteras. 
Förskollärare pratar om barn med anpassningsförmåga och självständighet som något önskvärt. Att 
vara en aktiv deltagare i förskolans verksamhet är också viktigt. Det blir uppenbart att beteenden som 
uppvisar det motsatta kan uppfattas som problematiskt och utmanar förskollärare. Lutz (2013) 
diskuterar “lagomperspektivet” där barns beteenden inte ska vara för mycket eller för lite. Även Palla 
(2011) identifierar hur barns beteende kan komma att klassas som speciellt. Det händer när barnet inte 
bemästrar och inordnar sig i förskolans praktik. Det blir här synligt att kategorisering av barn är 
beroende av vem som bedömer. Andra studier (Alasuutari & Markström, 2011; Orsati & 
Causton-Theoharis, 2012) fokuserar hur beteende kommer att benämnas som utmanande. Deras 
resultat handlade snarare om hur beskrivningar av beteendet flyttades över och kom att bli 
beskrivningar av personen i fråga. Just detta tas upp av Orsati och Causton-Theoharis (2012) som 
visar att sättet pedagoger pratar om beteende kopplas till barnet och skapar ett problem med barnet 
ifråga. 
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Vem definierar det normala   
Lutz (2013) problematiserar att barn kategoriseras och definieras utifrån att behöva särskilda insatser 
och att vara i behov av särskilt stöd. Att göra bedömningar inom förskolan för att kunna anpassa det 
pedagogiska arbetet till barnen är en självklarhet menar forskaren. När det kommer till att bedöma 
barnen och kategorisera någon att vara i behov av särskilt stöd blir situationen mer komplicerad då 
barnet utreds utifrån andras uppfattning om normalitet och utifrån att det finns ett problem (Lutz, 
2013). Forskaren beskriver vidare att det är svårt att finna en tydlig och fastslagen definition av barn i 
behov av särskilt stöd på grund av konflikter mellan olika perspektiv. Hur bedömningar görs blir 
mycket upp till ansvariga inom enskilda förskolor. Inom Lutz (2013) studie blir det tydligt att det 
finns en osäkerhet. Med en relationell syn på specialpedagogiska insatser visar det sig att en 
verksamhet med god kvalitet kan göra att många barn inte uppmärksammas som i behov av särskilt 
stöd medan en annan sämre utformad verksamhet snarare kan skapa barn i behov av särskilt stöd 
(Lutz, 2013).  

Sammanfattning 

Utmanande beteenden som nämns som svårast att hantera är av aggressiv karaktär, eller 
utåtagerande beteenden, medan beteenden som tillbakadragenhet och svårigheter att uttrycka sig 
hamnar mera i skymundan (Nungesser & Watkins, 2005). Det finns en viss normativ bild av hur 
barnet skall vara på förskolan, och beteenden som särskiljs kan klassas som speciella och/eller 
utmanande (Alasuutari & Markström, 2011). Det blir dock ett dilemma vid kategoriseringen av barn 
då bedömning görs av ansvariga på enskilda förskolor och kan därför skilja sig från en verksamhet 
till en annan (Lutz, 2013). 

Bemötande av utmanande beteende 
De bedömningar som görs av barns beteenden påverkar hur verksamheten organiseras för att bemöta 
barnen. I kommande avsnitt redovisar vi olika strategier och förhållningssätt som forskning visar att 
pedagoger använder sig av.  

Olika syn på orsak till utmanande beteende och hur det ska bemötas 

I Lindqvist, Nilholm, Almqvist och Wetsos (2011) studie kartläggs olika syn på särskilda insatser som 
kan finnas inom en organisation. Forskarna betonar vikten av den här typen av studier för att förstå 
varför inkludering är svårt att realisera. Resultatet visar att pedagoger, inom förskola och skola, 
upplever att det finns många barn i behov av särskilt stöd på grund av orsaker som de själva har svårt 
att påverka. De upplever alltså inte sin egen kompetens som avgörande för barnets behov av extra 
insatser. Förskollärare ser förklaringar inom barnet och i dess hemmiljö som främsta anledningar och 
de tycker att förskolemiljön är anpassad för en variation av barn. Specialpedagoger däremot ser även 
fler förklaringar inom skolans område som betydande. Westlings (2010) studie styrker resultatet att 
lärare mer ofta ser förklaringar till problem i barns hemmiljö än vad specialpedagoger gör. Inom 
Lindqvist et al. (2011) forskning undersöks vad som upplevs viktigt för arbetet med barn i behov av 
stöd. Mer resurser och personal betonas hos förskollärarna vilket inte får fokus hos 
specialpedagogerna. De framhåller arbetsmetoder och tillgång till specialpedagogisk kompetens 
mycket mer. Båda grupperna har angett att pedagogers kompetens är det viktigaste. Forskarna visar 
att diskussion mellan olika professioner inom skolorganisationen är central för att skapa gemensam 
förståelse för hur implementering av inkluderande skolmiljöer ska gå till. 
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Vad görs för att bemöta utmanande beteende 

I Westlings (2010) undersökning är tre metoder för att bemöta utmanande beteende mest vanligt att 
använda uppger lärare. Det är att förstärka det önskvärda beteendet, att förändra förutsättningar i 
klassrummet och att göra förändringar i undervisningen (curriculum or teaching approach). Genom 
sin intervjustudie kartlade Quesenberry et al. (2014) mer handfasta åtgärder som pedagogerna sade 
sig använda. Forskarna kom fram till att instinktiva åtgärder var vanligt som till exempel att ta ut 
barnet från rummet när något händer. Flera gånger framkom det att trots vetskap kring olika 
proaktiva strategier så implementerades inte dessa (Westling, 2010; Quesenberry et al., 2014). 
Pedagogerna hade istället lärt sig att hantera situationer baserat på sin egen erfarenhet (Westling, 
2010). Enligt Lutz (2013) forskning i svenska skolor kännetecknas det specialpedagogiska arbetet av 
en kombination av proaktiva och reaktiva åtgärder. Det proaktiva arbetet är förebyggande och mer 
holistiskt. En relationell syn på specialpedagogik och inkluderingbegreppet kopplas samman mer 
med dessa åtgärder. Här är fokus på att anpassa miljön för en variation av individer innan problem 
uppstår och någon utpekas som avvikande. De reaktiva insatserna sätts in efter ett problem 
uppdagats. Det är mer i linje med den traditionella (Nilholm, 2007) synen på specialpedagogik som 
mer inriktar sig på att kompensera barnet när förmågan brister.  

Enligt viss forskning är bästa åtgärden för att bemöta utmanande beteende att främst skapa en 
förtroendefull relation till barnet och på så vis få bättre insikt och möjlighet att hjälpa barnet vidare. 
Orsati och Causton-Theoharis (2012) beskriver att relationsskapande är en metod för att komma förbi 
att barnet döms för sina handlingar och stämplas som problembarn.  

I Pallas (2011) forskning diskuteras också hur pedagoger genom att känna ett barn och ha en god 
relation till barnet, kan läsa av barnet och på detta sätt ingripa före något händer. Olika strategier 
diskuteras, bland annat att ignorera ett barn med oönskat beteende, eller avleda med en annan 
aktivitet. En reaktiv insats som pedagogerna diskuterar är att sätta ett barn på en specifik plats, till 
exempel en stol vid matbordet, för att begränsa barnets möjligheter till oönskat beteende. 
Pedagogerna känner dock att denna strategi känns som en bestraffning och ingen metod de föredrar 
även om den fungerar. Däremot väljer de hellre mjukare och mindre auktoritära metoder som att 
förklara och motivera varför det finns regler som barnen behöver förhålla sig till, och på detta sätt 
göra barnen till medverkare i styrningen, då de själva värnar om reglerna.  

Handledning 

Specialpedagogisk handledning är ett exempel på ett socialt sammanhang där uppfattningar kring 
pedagogens roll och inkludering kan skapas och förhandlas. De som arbetar i förskolan kan förses 
med hjälp och konsultation från psykolog men handledning mellan specialpedagog och pedagog är 
också vanligt och har ökat sedan 1990-talet (Sundqvist, von Ahlefeld Nisser & Ström, 2014).  

Bladini (2004) har gjort en studie om handledning med elva specialpedagoger. Forskningen visar 
att specialpedagogerna framhåller vikten av en god relation mellan den som handleder och den som 
blir handledd. Det vanligaste är att pedagoger kommer till specialpedagoger för handledning när de 
oroar sig över något. Samtalen rör oftast barn som inte har en diagnos, där tidigare utredning inte 
gjorts. Liknande beskrivs i Pallas (2011) forskning, där en specialpedagog berättar att pedagoger söker 
upp denne när de upplever att något är annorlunda med ett barn, och de menar att de inte riktigt kan 
sätta fingret på vad det är. Författaren tolkar det som att pedagogerna vill få kunskap om barnet och 
dess beteende, samt få en förklaring till beteendet, för att därefter ha en möjlighet att jobba med 
åtgärder eller att kompensera för det. Handledning behöver dock inte innebära att pedagogerna är 
helt vilsna utan de kan få bekräftat att det de gör är bra också enligt Von Ahlefeld Nisser (2017). 
Forskaren visar att specialpedagogens uppgift inte alltid är att lära pedagogerna hur en ska göra 
saker utan ställa frågor som bollar idéer som redan finns hos pedagogerna. Handledningen kan bli ett 
tillfälle att sammankoppla teori med pedagogers erfarenheter. 
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Bladini (2004) visar på att det är mest vanligt att pedagoger beskriver de problem de upplever och 
utifrån det får de sedan handledning. Det förekommer också att de ber specialpedagoger göra 
observationer för att bekräfta det som pedagogerna på avdelningen upplever. Några 
specialpedagoger gör alltid observationer före handledningen för att få en egen uppfattning av 
situationen. De specialpedagoger som inte gör observationer själva anser att de vill utgå från vad 
pedagoger beskriver att de upplever för problem och svårigheter (Bladini, 2004). 

Syftet med handledningen är enligt Bladinis (2004) studie att ge stöd och mana till förändring. 
Med stöd menas att pedagogerna blir lyssnade på och bekräftade av specialpedagogerna. Med 
förändring menas att pedagogerna får hjälp att reflektera över sin yrkesroll, se vidare på möjligheter 
och perspektiv. Något som specialpedagogerna i studien samtalar om är vikten av att fundera kring 
samspel och relationer, speciellt i arbetet med “barn i svårigheter”. Vid handledning är det viktigt att 
ställa frågor till pedagogerna som får dem att reflektera över barnets relationer och pedagogens egna 
relation till barnet. Sammanfattningsvis menar forskaren  att specialpedagogerna uttrycker att barnet 
är i fokus men lika vanligt är det att pedagogen är i centrum under handledningssamtalen (Bladini, 
2004). 

Sammanfattning 

Specialpedagoger och förskollärare har en del skilda uppfattningar kring vad som behövs för att 
kunna bemöta barn i behov av stöd enligt Lindqvist et al. (2011) studie. Däremot visar forskarna att 
majoriteten inom båda yrkeskategorier är eniga om att pedagogens kompetens är avgörande. 
Pedagogers bemötande kännetecknas av en blandning av proaktiva och reaktiva åtgärder (Lutz, 2013) 
och relationsskapande är viktigt (Orsati & Causton-Theoharis, 2012; Palla, 2011). En god relation är 
också betydande i handledning då specialpedagogens uppgift är att ge stöd och mana pedagogen till 
förändring (Bladini, 2004). 

Inkludering 
Att arbeta inkluderande i förskolan kan ses som en självklarhet men det finns svårigheter. I 
kommande avsnitt presenteras hur begreppet utvecklats och vilka problem och dilemman som 
pedagoger ställs inför i arbetet med inkludering. 

Från integrering till inkludering 

Inkluderingsbegreppet har växt fram tillsammans med utvecklingen av specialpedagogik beskriver 
Nilholm (2006). Forskaren förklarar att från början var tanken att barn i behov av särskilt stöd skulle 
assimileras inom skolans befintliga system medan utvecklingen sedan dess gått mot att anpassa 
omgivningen efter barn istället . Samme forskare visar att integrering var det som inledningsvis 
användes men att det begreppet kom att handla mer om att samla alla individer i samma klassrum 
och inordna samtliga i ett befintligt system. Det speglar det traditionella perspektivet av 
specialpedagogiken som bland annat kallats kategoriskt (Aspelin, 2013) eller kompensatoriskt 
(Nilholm, 2007). Det handlar då om att hjälpa barn som faller utanför normativa ramar att inordna sig 
och få verktyg att hantera situationen(Nilholm, 2007). Kritik växte mot dessa tankar och begreppet 
inkludering skulle istället beskriva att skolan ska anpassas för alla (Nilholm, 2006). Det representerar 
tankar ur det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007), eller relationella perspektivet (Lutz, 2013), på 
specialpedagogik. 

Svårigheter med inkludering 

Att anpassa skolan för alla bjuder på flera svårigheter och vad det innebär förhandlas hela tiden. 
Nilholm (2006) betonar vikten av att analysera olika dimensioner inom inkludering och vilka 
processer som används för att ta sig dit. Lindqvist et al. (2011) har visat att specialpedagoger är den 
grupp i skolans system som tydligast förespråkar inkluderande arbetsmetoder och miljöer medan 
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Gidlund (2018) beskriver hur pedagoger talar om svårigheter med detta. Forskaren har i sin studie 
kategoriserat pedagogers tal om motstånd till inkludering av barn med emotionella och 
beteendemässiga svårigheter i tre områden; problem, dilemman och omöjlighet.  

Kategorin problem samlar sådant som kan vara problematiskt för andra runt omkring, för barnet 
självt, för pedagogerna eller för organisationen. Pedagogerna beskrev till exempel att vissa barn 
förstörde de andras studiero och att barnet med svårigheter fick svårare att koncentrera sig i grupp 
med andra. Barnets närvaro hindrade också pedagogernas egen planering för undervisningen och de 
menade att hela organisationen behövde göra anpassningar. Inom kategorin med dilemman 
placerade forskaren uttalanden som fångar olika situationer av avvägning som pedagoger ställs inför. 
Det handlade om huruvida det ska vara individanpassat eller samma för alla och om vissa barn ska 
prioriteras eller om man ska se till gruppens behov. Ett annat dilemma handlade om det var 
kunskapsmålen eller barnets utveckling som skulle fokuseras. Pedagogerna uttryckte en frustration 
över att behöva arbeta mot fastställda kunskapsmål när de visste att några barn i gruppen inte hade 
förmågan att uppnå målen. Ett dilemma om barn i behov av särskilt stöd skulle bemötas annorlunda 
eller som resten av gruppen uttrycktes också i flera utsagor. Inom denna kategori fanns också 
beskrivningar om huruvida specialklasser skulle få barnen att känna sig mindre utpekade eller om 
detta skulle vara segregerande. Kategorin omöjlighet representerar det som pedagogerna beskrev 
som absoluta hinder för inkludering. Det handlade om att skolan som organisation inte kunde passa 
alla, att barngrupperna var för stora och att kunskapskraven var för höga (Gidlund, 2018). 

De olika kategorierna får Gidlund (2018) att dra vissa slutsatser. Pedagogernas uttalanden om 
problem med inkludering visar att de förespråkar mer segregerande barngrupper i skolan. 
Dilemmakategorin visar att de är förvirrade över hur de ska hantera vissa saker och att det inte finns 
en gemensam förståelse för inkludering inom skolan. Sista kategorin kring omöjlighet visar att 
pedagogerna uppfattar skolans utformning som allt för svår att anpassa för alla. Till exempel miljön 
och kunskapsmål utan individanpassning fungerar inte för alla. Även andra forskare uttrycker 
svårigheten med inkludering när det finns generella kunskapsmål som hela gruppen ska uppfylla 
(Alasuutari & Markström, 2011; Lindqvist et al., 2011). Gidlund (2018) menar att detta omöjliggör att 
barnens individuella skillnader kan ses som något positivt. Hon menar också att beteenden utanför 
normen för normalt är mer tillåtet för de yngre barnen. Äldre barn förväntas av omgivningen förstå 
hur de ska bete sig normalt. Det här innebär att inkludering skulle vara lättare att se i förskolan, bland 
de yngsta barnen. Lutz (2013) stärker den teorin och beskriver att inkluderingstanken är av tradition 
mer förankrad inom förskolan. Där har inte funnits några kunskapsmål att förhålla sig till. Däremot 
menar forskaren att de allt ökande kraven även inom förskola kan utmana inkluderingstanken även 
där.  

Sammanfattning 

Genom den här redogörelsen för inkluderingsbegreppet vill vi visa på glappet som finns mellan 
ideologi och pragmatisk erfarenhet inom skolan. Vi vill också visa att det har betydelse att begreppets 
innebörd diskuteras och att de som arbetar med barnen har en gemensam förståelse. Hur inkludering 
förstås påverkar hur verksamheten organiseras och hur barn med utmanande beteende bemöts.  

Teoretisk utgångspunkt 
Det är tydligt att forskning som berör barns utmanande beteende och inkluderande barngrupper ofta 
kretsar kring förhållningssätt till det speciella (Palla, 2011), det som hamnar utanför normen. För att 
skapa förståelse för vårt datamaterial har vi tagit hjälp av tre perspektiv på specialpedagogik som 
Nilholm (2007) diskuterar. De beskriver förhållningssätt som en kan inta till barns olikheter. Dessa 
perspektiv är benämnda som specialpedagogiska men likväl är de möjliga att applicera på den 
generella pedagogiken i förskolan. Studiens analys har skett genom att relatera informanternas 
uttalanden till de här perspektiven och därigenom dra slutsatser. Vidare menar Nilholm (2007) att 
perspektiv inte skall ses som något individen bär, utan något som framställs i sociala och kulturella 
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kontexter, huvudsakligen genom interaktion och kommunikation människor emellan. Forskaren 
presenterar tre grundläggande perspektiv på specialpedagogik; det kompensatoriska perspektivet, 
det kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet.  
 
 

Kompensatoriska perspektivet 

Det kompensatoriska perspektivet har haft och har ännu inom specialpedagogisk forskning en 
dominerande ställning. I detta perspektiv kan specifika egenskaper eller förmågor hos en individ ses 
som problematiska på något sätt, och individerna behöver således kompenseras för deras problem. 
Problem tillskrivs alltså till individen, och avgränsade problemgrupper skapas samt neurologiska och 
psykologiska förklaringar eftersöks. Specialpedagogiken är här underordnad psykologi och medicin, 
och de specialpedagogiska åtgärderna är alltså inordnade efter dessa. (Nilholm, 2007). 

Vidare tar Nilholm (2007) upp tre grundläggande steg för forskning inom det kompensatoriska 
perspektivet: att identifiera problemgrupper, att söka efter psykologiska och neurologiska 
förklaringar och finna metoder för att kompensera för problemet. 

Kritiska perspektivet 

Inom det kritiska perspektivet är inriktningen ideologikritisk och begreppet specialpedagogik har en 
negativ innebörd, då begreppet i sig själv visar på att det finns något normalt och då också något som 
klassas som onormalt. Specialpedagogik och de marginaliserande effekter som det har, ses här på ett 
negativt sätt (Nilholm, 2007). 

Inom perspektivet erkänns det faktum att barn har olika förutsättningar, men det centrala är hur 
samhället hanterar barns olikheter. Nilholm (2007) framhåller att främst riktas kritik mot begreppet 
normalitet och nedsättande sociala kategoriseringar, grupper som skapas samt hur dessa grupper 
exkluderas i skolan. Det kan tänkas att i en idealisk värld skulle specialpedagogik upphöra och 
skolans verksamhet skulle ha möjlighet att tillgodose varje enskild individs behov, utan att genom 
språket eller andra institutionella arrangemang, skapa segregation och exkludering. 

Dilemmaperspektivet 

Det tredje perspektivet som Nilholm (2007) beskriver är inte lika känt som de två andra. Forskaren 
diskuterar att perspektivet också kunde kallas för sociokulturellt, då intresset ligger i hur dilemman 
uppkommer under särskilda sociokulturella förhållanden, men har valt att kalla det just 
dilemmaperspektiv eftersom själva idén om grundläggande dilemman är fundamental. Med 
dilemman menas att det finns motsättningar som inte går att lösa, men som ständigt finns där och 
kräver ett ställningstagande.  

Fortsättningsvis diskuterar Nilholm (2007) utifrån ett dilemmaperspektiv svårigheten med det 
kompensatoriska perspektivet. Om individer inte kategoriseras finns det en risk att de som är i behov 
av stöd inte identifieras och stödet uteblir. Dock finns det problem med kategorisering. Vissa grupper 
riskerar att bli definierade som avvikande och speciella i negativ mening. 

Representanter för det kritiska perspektivet menar att de kan lösa problemen med att handha 
individers olikhet inom det moderna utbildningssystem. Det görs genom att flytta problemstämpeln 
från barnet till miljön och det blir omgivningen som ska anpassas efter varje enskilt barn. 
Dilemmaperspektivet belyser att det finns problem även med detta (Nilholm, 2007). 

Specialpedagogikens funktion har varit att homogenisera barngrupper för att kunna sträva mot 
gemensamma kunskapsmål. När barngrupper blir mer heterogena finns fortfarande spänningen 
mellan det gemensamma och individers olikheter kvar. Kategorisering sker också utan medvetenhet 
många gånger. Just kategoriseringens oundviklighet samt vem som har makten att styra 
kategoriseringen har fokus inom Nilholms (2007) dilemmaperspektiv.  
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Sammanfattning 

Den teoretiska utgångspunkt som tagits till hjälp vid analys av studiens empiri är Nilholms (2007) 
specialpedagogiska perspektiv. Det kompensatoriska och kritiska perspektivet, liksom 
dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007), visar på förhållningssätt som pedagoger kan ha till utmanande 
beteenden. Hur analysen gått till presenteras mer ingående i metoddelen.  
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Syfte 

Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka hur sex specialpedagoger beskriver arbetet med 
barns utmanande beteende och därigenom analysera hur inkludering i förskolan kan förstås och 
möjliggöras. 
 

- Vilka beskrivningar kan finnas av barns utmanande beteenden? 
- Hur beskriver specialpedagoger att de handleder förskollärare som ska bemöta barns 

utmanande beteenden? 
- Vilken betydelse kan beskrivningarna ha för inkluderingsarbete i förskolan? 
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Metod  
Här kommer vi att redogöra för ansatsen för vår forskning och aspekter som påverkat vår 
forskningsdesign. Vidare beskrivs den datainsamlingsmetod vi valt att använda samt motivering till 
urvalet av informanter. Vi beskriver också hur vi gått tillväga när vi samlat in och bearbetat 
datamaterialet. Slutligen går vi igenom forskningsetiska överväganden och för en diskussion kring 
vårt val av metod. 

Ansats 

Kvalitativ forskning 

Vi valde att studera vårt forskningsobjekt kvalitativt. En kvalitativ undersökning används när 
forskaren vill uppmärksamma och utforska fenomen (Stukát, 2011) och komma nära och nå insikt om 
människors livsvärldar (Dalen, 2015). Detta innefattar hur personer upplever sin tillvaro och hur de 
förhåller sig till den. Vårt studieobjekt var specialpedagoger som arbetar mot förskolans verksamhet. 

Konstruktionism 

Den teoretiska utgångspunkten som beskrivits tidigare i bakgrundsdelen har hjälpt till att skapa 
förståelse för insamlad empiri. Ontologiskt har det kontruktionistiska perspektivet haft betydelse. 
Utifrån en konstruktionistisk förståelse så skapas företeelsers innebörd i det sociala samspelet 
(Bryman, 2018). Det här har motiverat forskningsdesignen i viss mån. Det konstruktionistiska 
förhållningssättet har inspirerat till att fokusera på hur saker beskrivs och hur kunskap förhandlas i 
sociala möten. Därför har intervjuguiden utformats på ett sådant sätt att informanterna uppmuntras 
att tala om hur saker diskuteras mellan förskollärare och specialpedagog. Att finna sanningar har inte 
varit vårt mål. Bryman (2018) framhåller att företeelsers betydelse revideras och förhandlas ständigt i 
sociala möten. Ett exempel som är av betydelse för det här arbetet är just inkludering. Nilholm (2006) 
betonar vikten av att analysera hur inkludering kan förstås och användas i olika sammanhang. Han 
visar hur innebörden av ordet kan utvecklas och hur förändrad förståelse kan väcka behov av att 
börja använda nya begrepp. Genom att analysera med hjälp av vald teoretisk utgångspunkt är det 
inte viktigt att beskriva en absolut verklighet utan snarare se att olika realiteter konstrueras och 
möjligen problematisera kring det. 

Abduktivt tänkande 

Inledningsvis grundades forskningsintresset i att undersöka och analysera beskrivningar av 
utmanande beteenden hos förskolebarn men studien kom sedan att omfatta flera andra aspekter när 
pilotintervjuer genomförts och utvärderats. Arbetsprocessen innefattar ett abduktivt tänkande i 
enlighet med Brymans (2018) definition. Denne menar att kvalitativ forskning kan ses som en process 
som alltid har ett element av abduktion, alltså växelspel mellan induktion och deduktion. Bryman 
(2018) beskriver att utgå från sitt insamlade datamaterial är en av grunderna i kvalitativa studier. Det 
är så långt en induktiv process. Att sedan förklara datamaterialet utifrån en samhällsvetenskaplig 
förståelse är vad som kännetecknar abduktion. Dalen (2015) styrker detta och förklarar att det är inre 
samband och teoretisk förståelse som söks i datamaterialet från kvalitativa intervjuer. Det är en 
abstraktionsprocess att koppla materialets innehåll till teoretisk förståelse som då förknippas med 
abduktion (Dalen, 2015). Den här växlingen mellan teori och empiri blev en del av processen i vår 
studie. Efter att vi genomfört pilotintervjuer kunde vi ringa in vilken teoretisk utgångspunkt som 
studien skulle ta stöd i och därefter gjorde vi flera intervjuer för att samla in mera empiri. I takt med 
att vi genomförde intervjuer och började analysera vår insamlade empiri behövde vi också fortsätta 
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studera tidigare forskning för att skapa oss ytterligare förståelse för vårt datamaterial. Bryman (2018) 
betonar att abduktivt tänkande ger förklaringar till informanternas synsätt men att det finns risker. 
Det  är viktigt att inte tappa kontakten med datamaterialet så att den vetenskapliga beskrivningen 
överskuggar datamaterialets innehåll. Det har således blivit utmaningen för den här studien att inte 
låta förankringen i teori styra mer än den insamlade empirin. 

Datainsamlingsmetod 
Intervjuer beslutade vi bli bästa metod för insamling av empiri. Det motiverades främst av att vi ville 
gå på djupet och få möjlighet att studera förhållningssätt och resonemang kring vårt 
forskningsområde. Syftet med kvalitativa intervjuer är att få fram detaljerade och uttömmande svar. 
Kvalitativa intervjuer är tämligen flexibla, och det är också önskvärt att intervjun tar olika riktningar, 
på så sätt får forskaren vetskap om vad informanten anser viktigt att ta upp (Bryman, 2018). Motivet 
till att vi valde specialpedagoger som undersökningsgrupp var att dessa personer har kunskap och 
utbildning, samt erfarenhet av arbete med utmanande barn. Samtidigt samarbetar de med 
förskollärare och har en inblick i förskolans vardag. Många har också en bakgrund som förskollärare 
och kan relatera till deras arbetssituation.  

En intervju kan ha olika grad av struktur i sin utformning vilket avgörs av antal frågor samt om de 
är öppna eller slutna (Stukát, 2011). Vi valde att konstruera ett fåtal inledande, öppna frågor som 
skulle uppmuntra informanten att tala fritt. Vi ställde ibland kompletterande följdfrågor för att få en 
mer utförlig beskrivning av ett fenomen eller för att sätta ljus på aspekter som var av intresse för vår 
studie. På så vis fick intervjuerna en semistrukturerad karaktär. Forskaren som gör en 
semistrukturerad intervju har oftast förberett sig med en intervjuguide där specifika teman finns med, 
men informanten är relativt fri att formulera sina svar. Forskaren kan ställa frågorna i en annan 
ordning än den som är angiven i intervjuguiden, och även andra frågor kan ställas om forskaren vill 
följa upp på något som subjektet sagt (Bryman, 2018). Genom semistrukturerade intervjufrågor avsåg 
vi få fram ett underlag där specialpedagogers egna beskrivningar kring vår problemställning kunde 
bli synlig. Dessa frågor ingick i en intervjuguide (bilaga 1) som vi arbetat fram före datainsamling. De 
teman som vi var måna om att informanterna berörde var beskrivningar av utmanande beteenden 
hos barn och uppfattningar om hur förskollärare hanterat dessa. Vi ville också att resonemang kring 
specialpedagogernas handledning och stöd till förskollärarna togs upp. Dessa teman grundas i syftets 
frågeställningar. 

Urval 
Studiens urval av informanter har varit geografiskt begränsad till våra hemvister, Kalmar län och 
Åland. Vi har valt att intervjua specialpedagoger som arbetar med handledning i förskolan just för att 
de väldigt ofta är involverade i situationer som var av intresse för vår undersökning. Detta mynnade 
ut i ett kriterieurval (Dalen, 2015). De vi tillfrågade att bli informanter skulle ha specialpedagogisk 
utbildning, arbeta med handledning till pedagoger och vara verksamma i förskolan.  

Vi planerade inledningsvis att intervjua sex till åtta personer för vår studie, då detta antal 
bedömdes ge oss tillräckligt med datamaterial för analys. Intervjuerna utfördes på olika orter men 
eftersom det inte var en jämförelsestudie behövde inte antalet vara högt på grund av den orsaken. Det 
finns också en risk att tiden inte räcker till att upptäcka något värdefullt för studien om antalet 
intervjuer är för många i relation till tidsramen (Kvale & Brinkmann, 2014). Då intervjuerna var av 
kvalitativ karaktär var vi också medvetna om att mättnad kunde uppstå efter ett visst antal intervjuer. 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förklarar detta som att studenten eller forskaren börjar känna 
igen ett mönster i svaren hos de intervjuade. Därför höll vi antalet intervjuer till studien öppet från 
början. Genom att intervjuer och analyser gjordes efter hand kunde vi upptäcka när viss mättnad 
uppnåtts. Vi kom slutligen att genomföra sex intervjuer.  
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Som Dalen (2015) poängterar är provintervjuer viktigt för att utvärdera intervjuguiden innan. En 
varsin pilotintervju gjordes av oss två för att ytterligare utveckla våra frågor och vår intervjuteknik. 
Dessa informanter kom sedan att ingå i den huvudsakliga studien också. Alla som intervjuats fick 
innan lämna sitt samtycke till att medverka i vår studie (Se missiv som bilaga 2). Nedan redovisas 
informanterna med ett fiktivt namn, samt antal år som de arbetat i sin nuvarande profession.  
 

Fiktivt namn Verksamma år som 
specialpedagog 

Barbro 1,5 

Jessica 5 

Lena 2 

Sara 14 

Sofia 3 

Lisa 20 

Genomförande 
På Åland fanns e-postadresser till specialpedagoger för varje kommun och distrikt på respektive 
kommuners hemsidor. Vi skickade e-post till samtliga specialpedagoger med missivet (bilaga 2) för 
ett godkännande. Fyra stycken svarade direkt per e-post att de ville vara med i studien, varav tre av 
dessa svarade på ytterligare ett e-post där vi frågade om tid och plats för intervju. Ingen av 
informanterna svarade på telefon. De förklarade att de var svåra att nå på telefon då flera av dem 
jobbade som ambulerande specialpedagoger och var mycket i farten. Intervjuerna skedde sedan på 
respektive specialpedagogs kontor/arbetsplats. Samtliga informanter gav sitt samtycke till att 
intervjuerna spelades in med ljudupptagning. Genom att använda sig av ljudupptagning kunde vi 
koncentrera oss fullt ut på samtalet och inte missa något som informanterna sa. Bryman (2018) 
poängterar vikten av att spela in den kvalitativa intervjun. Om forskaren bara för anteckningar, faller 
specifika fraser och uttryck lätt bort, och dessa kan senare vara viktiga vid en detaljerad analys av 
materialet. 

På likartat vis bokades intervjuer in i Kalmar med omnejd. E-post gick ut till specialpedagoger 
vars kontaktuppgifter var listade på kommunhemsidor. Ofta kan specialpedagoger i Sverige arbeta i 
många olika skolor spridda över en hel kommun. De är då organiserade utifrån en central elevhälsa 
och ingår i ett större team av olika professioner som arbetar utifrån uppdrag som anmäls från 
skolorna. I andra fall kan specialpedagogerna vara stationerade på en eller några enheter. Hur 
samarbetet med förskolan då organiseras kan vara olika och det beslutas av ledningen på varje skola. 
Båda dessa anställningsformer representeras i urvalet. När intervjuerna var inbokade utfördes de på 
informantens arbetsplats, precis som på Åland.  

Tidsåtgången för pilotintervjuer och intervjuer varierade mellan 15 och 40 minuter. En av 
pilotintervjuerna spelades inte in. Anteckningar från det mötet har inte tagits med vid vår analys utan 
vid en kompletterande intervju har informanten ombetts att återberätta sådant som ansetts vara 
relevant för vår studie och det har då spelats in. Samtliga intervjuer kom att transkriberas helt eller 
delvis. Efter transkriberingen skickade vi dessa via e-post till informanterna för godkännande.  

Som Rennstam och Wästerfors (2015) poängterar är avsikten i den här typen av kvalitativa studier 
inte att presentera ett ensidigt eller statistiskt resultat utan vi ville redogöra för den variation vi kunde 
finna i empirin inom studien. Hur det insamlade datamaterialet har analyserats kommer vi beskriva 
härefter. 
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Databearbetning och analys 
För att producera ett resultat från kvalitativa intervjuer behöver datamaterialet bearbetas. Till en 
början transkriberades intervjuerna, alltså att inspelningarna överfördes i skrift. Detta gjordes genom 
att lyssna noggrant på inspelningarna av intervjuerna och skriva ner vad som sades i talspråk, 
ordagrant med även suckar, skratt och pauser. Vi gjorde dock inte noteringar på allt kroppsspråk. 
Dalen (2015) poängterar att det har betydelse att forskare själv transkriberar. Det är ett led i 
analysprocessen och den nedskrivna intervjun är inte rådata. Genom att transkribera ges ytterligare 
en möjlighet att lära känna sitt material. Eftersom det utfördes tre intervjuer vardera på två olika 
orter, samt pilotintervjuer, kom transkriberingsarbetet att göras av den av oss som närvarade vid 
intervjutillfället. Utdrag och citat som kom att användas i resultatbeskrivningen är redigerade för att 
inte innehålla ord som kan röja varifrån informanten kommer.  

När samtliga intervjuer var transkriberade, följde arbetet att sortera, reducera och argumentera. 
Genom att använda sig av dessa tre arbetssätt bemöts tre olika problem. Rennstam och Wästerfors 
(2015) kallar första problemet för kaosproblemet, när det kan upplevas som oordning i materialet. 
Forskare behöver sortera sitt material för att få ordning, och ordningen är sammanbunden med teori 
och begrepp som forskaren utgår ifrån. Det började med att samtliga transkriberingar lästes igenom 
av oss båda flera gånger. Anteckningar fördes under tiden. Till en början noterades spridda 
reflektioner för att sedan bli mer organiserade anteckningar. Transkriberingarnas innehåll sorterades 
utifrån tal om barns beteende och synen på barnet, bemötande av barn och utmanande beteende samt 
inkludering. Materialet ställdes sedan i relation till teorin om specialpedagogiska perspektiv. Att 
använda en redan etablerad teori för att analysera datamaterialet är ett verktyg för att behandla 
materialet systematiskt (Rienecker & Stray Jørgensen, 2017). När informanterna talade om beteenden 
noterades vilka beteenden som enligt dem klassades som utmanande för förskollärare. Genom deras 
vidare resonemang kring beteenden analyserades huruvida det var ur ett kompensatoriskt eller 
kritiskt perspektiv. Om ett beteende exempelvis beskrevs som orsakat av barnets bristande 
impulskontroll sorterades detta uttalande som kompensatoriskt. Om informanterna talade om att 
förskollärare kände sig otillräckliga för att det är deras ansvar att alla barn fungerar i verksamheten 
sorterades det under kritiskt perspektiv. Ibland beskrevs sammanhang där vi såg 
dilemmaperspektivets problematik bli synligt. Till exempel när ekonomiska faktorer såsom knappa 
resurser skapar problem kring ett barns beteende. Samma process genomfördes för temat bemötande 
av utmanande beteende. Beskrivningarna av bemötande och hur specialpedagoger och pedagoger 
handskas med situationer gav ytterligare en bild av förhållningssätt och perspektiv. De utsagor som 
mer tydligt behandlade synen på inkludering eller visade konsekvenser för inkluderingsarbete 
sorterades för sig.  

Andra problemet en stöter på i skapandet av ett resultat för en studie är representationsproblemet, 
dvs. problemet att allting inte kan presenteras och materialet behöver således reduceras (Rennstam & 
Wästerfors, 2015). Det gäller att sålla i materialet utan att ta bort viktiga och intressanta nyanser. 
Utifrån kategorierna beteende, bemötande och inkludering kom vi att sammanfatta den spridning 
som sorteringsarbetet resulterat i. Ett schema upprättades för att organisera meningsbärande ord och 
uttryck. På så vis kunde det skapas överblick över samband och variationer mellan de olika 
informanternas utsagor.  

Auktoritetsproblemet, det sista i analysprocessen som Rennstam och Wästerfors (2015) 
presenterar, bemöts av att argumentera. En behöver kunna, med hjälp av sin empiri, argumentera för 
sin tes. Genom att analysera utifrån Nilholms (2007) perspektiv kunde vi systematiskt ordna  empirin 
och presentera den på ett överskådligt vis. Representativa citat valdes ut för att tydliggöra hur 
perspektiven kunnat skönjas. Under analysprocessen blev mönster synliga för oss som gjorde det 
möjligt att dra slutsatser kopplat till vårt syfte. Dessa slutsatser argumenterade vi ytterligare för i 
diskussionsdelen.  
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Forskningsetiska överväganden 
Det område vi intresserat oss för är känsligt ur forskningsetiskt perspektiv. Det kretsar kring 
situationer där barn befinner sig i ett sårbart och utsatt läge eller där vuxna samtalar om dessa svåra 
situationer. Observationer har därför inte varit aktuellt för insamlande av empiri. Intervjuer fann vi 
lämpligast för studien. Inför insamlandet av datamaterial utgick vi från de fyra forskningsetiska 
principerna från Vetenskapsrådet (2002). Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Med informationskravet menas att forskaren skall 
informera om forskningens syfte till informanterna samt annan viktig information kring studien som 
kan påverka huruvida de vill deltaga i studien eller inte. De behöver också informeras att deltagandet 
är frivilligt och på deras villkor. Samtyckeskravet syftar till att informanterna skall ge sitt samtycke till 
att vara med i forskningen. De innehar rätten att själva bestämma över sin medverkan, hur lång tid de 
vill medverka och om de vill avbryta. Om informanten vill avbryta får forskaren inte försöka övertala 
denne att ändra sig. Med konfidentialitetskravet menas att informanterna är anonyma och skall inte 
kunna identifieras i vår studie. Personuppgifter skall förvaras på ett säkert sätt så att inte obehöriga 
kan komma åt dessa. I enlighet med nyttjandekravet informerades informanterna om att efter att 
arbetet är godkänt kommer inspelningar och noteringar att förstöras. Materialet kommer inte att 
användas för något annat än denna forskning. 

I missivet (bilaga 2) som vi skickade ut till samtliga informanter, framgick vårt syfte med studien i 
enlighet med informationskravet. Det framgick även att deltagandet är frivilligt och att informanten 
får avbryta sin medverkan när som helst, i enlighet med samtyckeskravet. Informanten är anonym 
och uppgifterna hanteras med försiktighet enligt konfidentialitetskravet. Anonymisering eller 
avidentifiering kräver att det inte finns kvar en koppling mellan en specifik individ och dennes svar 
på intervjufrågor, så att inte obehöriga eller forskargruppen kan återställa den. Det vill säga det skall 
inte vara möjligt att kombinera en viss uppgift med en specifik individ (Vetenskapsrådet, 2017). 

Före varje intervju informerade vi även om att studien görs i Kalmar och på Åland och att detta 
kommer att framgå i vårt resultat, utan att nämna skolor, distrikt eller namn. I enlighet med 
nyttjandekravet gavs information om att materialet endast kommer att användas i denna studie. När 
studien är avslutad raderas all information, transkriberingar, anteckningar samt inspelningar.  

Metoddiskussion 
Här följer reflektioner kring studiens styrkor och svagheter. 

Tillförlitlighet 

Det finns olika vägar för att bedöma kvalitet i kvalitativ forskning. Tillförlitlighet handlar enligt 
Stukát (2011) om hur noggranna tolkningarna är inom studien. Det kan gälla både forskaren och 
informanten som ska tolka frågorna i intervjun. Genom att vi spelade in intervjuerna har vi kunnat 
lyssna på materialet flera gånger. Efteråt överfördes inspelningarna i skrift. Dessa transkriberingar 
skickades till informanterna innan analysprocessen så de hade möjlighet att meddela oss om de ville 
ändra sina uttalanden, eller rätta oss om de ansåg att vi hört fel eller missförstått något. Detta ser vi 
som ett led i att stärka tillförlitligheten. Vad som däremot kan påverka tillförlitligheten negativt är om 
intervjusituationen har fått specialpedagogerna att tala om inkludering utifrån styrdokumentens 
definition och inte utifrån deras eget perspektiv. Stukát (2011) menar på att informanter mer eller 
mindre omedvetet kan vinkla sina svar, bland annat för att de kanske vill ge de svar som de tror att 
intervjuaren vill höra, eller kanske inte erkänna sina brister. Eftersom exempelvis det politiska trycket 
att arbeta inkluderande i skolan är starkt inser vi att specialpedagogerna inte öppet problematiserar 
den strukturen. När det sedan gäller analysen argumenterar vi även för ökad tillförlitlighet i och med 
att vi är två stycken som analyserat samma empiriska material. Stukát (2011) menar att det kan stärka 
förtroendet för resultatet, på så sätt att flera har sett samma sak.  
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Trovärdighet i forskarrollen 

En kan skapa trovärdighet för sin studie genom att säkerställa att den genomförts enligt de regler som 
ställts upp för forskningen menar Svensson och Ahrne (2015). Att bland annat göra studien möjlig att 
diskutera för andra genom att vara transparent i sin framställning är också ett sätt att skapa 
trovärdighet (Svensson & Ahrne, 2015). Därför vill vi ytterligare diskutera aspekter som kan ha 
påverkat utfallet inom studien. 

En medvetenhet kring ”inomförförståelse” har vi haft med oss. Dalen (2015) beskriver att detta är 
personliga erfarenheter som en forskare kan ha med sig in i en undersökning. I arbetet inom förskolan 
har vi själva stött på fenomenet vi nu forskat kring och vi har bildat oss egna uppfattningar kring 
utmanande beteende och inkludering. Det finns enligt Dalen (2015) för- och nackdelar med att ha 
personliga erfarenheter när en forskar. Svårigheten att distansera sig och få överblick av insamlad 
data kan försvåra arbetet men samtidigt kan svårtillgängliga insikter nås. Genom vårt val av 
specialpedagoger som informanter var tanken att vi skulle kunna dra fördel av vår förtrolighet med 
förskolemiljön men samtidigt bättre kunna hålla en forskares distans då vi inte intervjuade pedagoger 
från vår egen specifika yrkeskategori. Det visade sig vara en fördel att låta specialpedagogerna 
berätta om sin upplevelse då de har något av ett utifrånperspektiv på problematiska situationer i 
förskolan. De kunde beskriva vad som upplevs som utmanande av förskollärare men de kunde också 
diskutera alternativa lösningar som de menade att pedagoger kan ha svårt att se för att de är 
involverade i problematiken själva. Det här ledde oss fram till slutsatser som vi möjligen inte dragit 
om vi intervjuat förskollärare istället. 

Synen vi har på kunskap och forskarrollen har påverkat intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) 
beskriver att forskaren kan ur positivistiskt perspektiv ses som neutral insamlare av svar och att 
verkligheten inte påverkas av denne. De beskriver fortsatt att ett konstruktivistiskt perspektiv är att se 
forskaren som medresenär i intervjusituationen. Kunskapen skapas i mötet och genom sociala 
praktiker. Med den här synen på kunskapskonstruktion som utgångspunkt såg vi oss själva som ett 
forskningsverktyg vilket ställde krav på vår intervjuteknik. Vi försökte att ställa öppna frågor som 
informanterna kunde svara uttömmande kring och samtidigt se till att alla våra teman för intervjun 
berördes, antingen på informantens initiativ eller genom våra följdfrågor. Med detta resonemang 
menar vi att vi tillsammans med informanterna har skapat datamaterialet. Det finns risk att våra 
följdfrågor har varit ledande. Däremot beskriver Kvale och Brinkmann (2014) att ledande frågor kan 
vara ett av forskarens intervjuverktyg för att nå de områden som studien kretsar kring. Eftersom vi 
hade tydliga teman bestämda inför intervjuerna och höll våra frågeställningar kring dessa menar vi 
att trovärdigheten för studien stärks.  

Trovärdighet i urval och metod 

Även om insamling av empiri skett i Sverige och på Åland (Finland) har datamaterialet analyserats 
och presenterats i ett och samma resultat. Forskning (Sundqvist et al., 2014) visar att det finns 
liknande syn och förutsättningar för inkludering i länderna vilket gör att våra slutsatser skulle kunna 
relateras till både svenska och finska pedagoger. Dessutom avser kvalitativa intervjustudier att visa 
på vilken variation av uppfattningar det finns av ett fenomen (Rennstam & Wästerfors, 2015) och den 
geografiska spridningen hindrar inte, utan snarare möjliggör, det. Specialpedagogens 
arbetsbeskrivning skiljer sig en del mellan de olika länderna på så vis att specialpedagoger i Sverige 
nästan uteslutande arbetar med handledning av pedagoger medan specialpedagoger i Finland i större 
utsträckning arbetar direkt med barnen (Sundqvist et al., 2014). Av den anledningen kan det finnas 
risk att de åländska specialpedagogerna talar mer utifrån ett kompensatoriskt perspektiv (Nilholm, 
2007) som har fokus på barnet medan de svenska specialpedagogerna diskuterar mer holistiskt 
utifrån hela miljön. Det här blev en svårighet för oss vid analys att särskilja på informanternas 
beskrivningar av sitt arbetssätt och istället fokusera på förhållningssätt till utmanande beteende.  
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Trovärdighet i datamaterialet 

Vad som styrker validiteten eller trovärdigheten, enligt Dalen (2015), är att vi utförde pilotintervjuer 
som vi efteråt utvärderade. Förbättringar av intervjuguiden och vår intervjuteknik gjordes sen inför 
de riktiga intervjuerna. Vidare framhåller Dalen (2015) vikten av att ställa bra frågor som ger 
utrymme för fylliga svar. Våra frågor var knutna till syftet. De var få, öppna frågor som gav 
informanterna utrymme att tala (bilaga 1). Vi är dock medvetna om att trovärdigheten kan betraktas 
som sämre då vi endast intervjuat specialpedagoger. Ytterligare för att höja validiteten kunde 
fokusgruppintervjuer ha gjorts med både specialpedagoger och förskollärare. På detta sätt hade vi 
fångat upp samspelet mellan dessa två parter och de hade kunnat bekräfta varandras utsagor.  

Trovärdighet i tolkning och analytiskt angreppssätt 

Nilholms (2007) forskning har använts som teoretiskt avstamp i den här studien. På så vis har vi 
kunnat visa på exempel när perspektiven blir synliga i specialpedagogers beskrivningar av 
pedagogiska sammanhang. På detta sätt skapade vi oss större förståelse för teorin också. Framför allt 
att analysera hur Nilholms (2007) dilemmaperspektiv kan bli synligt i talet om den pedagogiska 
praktiken har varit intressant. Genom det har vi visat på hur problematiseringen av 
inkluderingsbegreppet kan yttra sig i förskolans vardag vilket vi menar är en styrka för studien. 
Däremot var det en utmaning att använda dessa perspektiv på så vis att utsagor ofta kan färgas av 
fler synvinklar. När vi sorterade datamaterialet kunde vi ibland få problem för att informanternas 
uttalanden var nyanserade på ett vis som var svårt att fånga utifrån de perspektiv vi använde. 

Generalisering 

Sammankopplat med trovärdigheten är generaliserbarheten. Då bedöms till exempel huruvida 
forskningsresultatet kan sägas vara representativt för en större population (Svensson & Ahrne, 2015).  
Bryman (2018) diskuterar det faktum att viss kritik riktas mot kvalitativ forskning då det menas att 
resultaten är svåra att generalisera utöver den specifika situation där de framställdes. Stukát (2011) 
beskriver att det måste säkerställas att urvalet är representativt för att kunna generalisera ett resultat. 
Undersökningsgruppen måste vara tillräckligt stor också (Stukát, 2011). På dessa grunder kan vårt 
resultat ha goda möjligheter att visa den variation av uppfattningar som kan förekomma av det vi 
studerar, genom urvalets geografiska spridning och genom att informanterna arbetat olika länge 
inom fältet. Däremot är studien inte intressant att generalisera på grund av kriterieurvalet.  
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Resultat 
Under detta avsnitt presenteras resultat, tolkning av vår empiri. Avsnittet är uppdelat i 
underrubrikerna  utmanande beteende, bemötande av utmanande beteende samt inkludering som är 
formulerade utifrån syftet med studien. Syftet är att genom intervjuer undersöka hur sex 
specialpedagoger beskriver arbetet med barns utmanande beteende och därigenom analysera hur 
inkludering i förskolan kan förstås och möjliggöras. Specialpedagogernas utsagor har tolkats in under 
de tre specialpedagogiska perspektiv som Nilholm (2007) diskuterar. Efter varje citat finns ett fiktivt 
namn för att dölja identiteten på informanterna. 
 
 

Fiktivt namn Verksamma år som 
specialpedagog 

Barbro 1,5 

Jessica 5 

Lena 2 

Sara 14 

Sofia 3 

Lisa 20 

 

Utmanande beteende 
Beskrivningarna av de faktiska beteendena är de samma hos de flesta av specialpedagogerna vi 
intervjuat. Exempel på dessa kan vara utåtagerande beteenden, likt slag, sparkar, bitande och 
rivande. Det som kan poängteras är då att det här beteendet går ut över andra runt omkring, att det är 
en fara för andra barn eller provocerande för pedagoger. Specialpedagogerna får höra att 
pedagogerna känner frustration och osäkerhet hur de skall hantera dessa beteenden. Andra exempel 
på utmanande beteenden är verbala utbrott eller barn som har svårt att sitta stilla på till exempel 
samlingar, inte lyssnar på pedagogerna eller springer ifrån dem. 

Beskrivningar ur det kompensatoriska perspektivet 

Inom det kompensatoriska perspektivet är det barnets egenskaper som pekas ut som problematiska. 
Beskrivningar av barnet som bärare av brister som ska åtgärdas eller kompenseras för finns i vår 
studie.  
 

Oftast handlar det om situationer där, där man är på väg någonstans, dom kanske är på väg ut, 
och man ska klä på sig, man ska gå på toaletten före, och det liksom mitt i allt blir det dom här 
impulshandlingarna, att man liksom, tjongar till nån, eller sparkas eller mitt i allt bara kanske 
spottas, eller av någon anledning säger att jag tänker inte, jag tänker inte göra, och jag vill inte 
och. Det här liksom, precis det här beteendet som man absolut inte vill ha, man vill att alla bara 
ska gå på ett led och så har man den här ena eller man kan ha flera också, men det, oftast så finns 
det nästan en i varje grupp kan man säga, som har svårt med självreglering. (Barbro) 
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Utmanande beteende beskrivs här som impulshandlingar, att barnet fysiskt ger sig på någon eller 
verbalt genom trots och vägran. Det blir tydligt att det finns en förväntan att alla barn ska göra 
samma saker och följa ordningen. Beteendena förklaras bero på bristande impulskontroll och 
oförmåga till självreglering. Att barnet inte har förmåga att kunna hantera vissa situationer och då tar 
till ett opassande beteende är en liknande förklaring. Förklaringarna till beteendet söks och hittas i 
barnet. Det här är ett exempel på vardagsproblematik för förskollärare. Ytterligare ett exempel där 
utmanande beteende definieras är:  
 

När dom är så impulsiva att dom inte vet vad dom gör. Och att dom kanske förstör för sig själva 
och andra och att dom misslyckas. (Jessica) 

 
Utsagan tydliggör att fokus ligger på barnen och deras förmåga som inte är tillräcklig. Det kan tolkas 
som att barnet är bärare av problemet och det är hen som behöver åtgärdas. Här utgår 
specialpedagogen inte utifrån pedagogernas handlande eller att något i miljön behöver ändras. 

I vår analys kom det fram att språkliga brister hos barn faller under epitetet utmanande beteende. 
Detta kan visa sig på flera sätt, bland annat svårigheter på grund av att barnet har ett annat 
modersmål än svenska.  
 

Alltså nu, just nu så tycker jag att det är språket som är liksom, talsvårigheter och kommer från 
ett annat, eller har ett annat språk som modersmål. Det tycker jag är nu speciellt. (Jessica) 

 
Detta kan förklaras som att nyinflyttade är svåra att inordna i gemenskapen på grund av språket. Att 
det är något som anses utmanande för pedagogerna och att specialpedagogen uttrycker att det är 
speciellt nu, kan också handla om att det är ett något som uppkommit eller eskalerat på senare tid och 
därför inte varit något som känts som en utmaning tidigare. En annan förklaring är att 
språkutvecklingen avviker hos vissa barn och pedagogerna behöver extern specialkompetens för att 
hantera det. Det kan också tolkas som att språkavvikelsen för med sig problem i det sociala samspelet 
och då möjligen dra slutsatsen att det är dessa uttryck som pedagogerna finner utmanande.  
  

Man kanske har en språkförsening, man kanske inte har nåt tal, man kanske har ett väldigt 
otydligt tal. Såna saker uppmärksammas ju när man är i verksamhet på förskola. (Lisa) 

 
Att barnet följer utvecklingen som den ska är något som pedagogerna är uppmärksamma på. Det blir 
tydligt att normen för vad som är normalt för språkutveckling är stark och avvikelsen ses som ett 
problem inom barnet som ska kompenseras.  

Beskrivningar ur det kritiska perspektivet 

Det finns beskrivningar av utmanande beteenden även ur ett kritiskt perspektiv. Det är utsagor som 
poängterar att barn inte kan stå ensam ansvariga för sitt beteende eller ändra på det. Istället menar de 
att ansvaret ligger på omgivningen och det är i miljön och i organisationen som ändringar måste ske. 
 

Då blir det konflikter och då måste man ju tänka att barnet kan ju inte ändra på sig. Jag måste 
ändra i organisationen. (Sara) 

 
Här läggs ingen vikt vid vilka brister barnet har utan det konstateras att en konflikt uppstått. 
Informanten poängterar att det är miljön som är anpassningsbar och inte barnet.  
 

...jag försöker se det så att, barnen gör inte nånting för att jävlas, eller så, utan det är omgivningen 
runt omkring som, man måste fundera kring. (Lena) 
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Citatet ovan visar ytterligare att barnet inte är ensam ansvarig i situationen. Det ligger på 
förskollärarens ansvar att reflektera kring miljön. Det blir centralt att utvärdera hur förutsättningar 
runt omkring kan ändras eftersom det kritiska förhållningssättet förespråkar en anpassad miljö som 
utgår ifrån de individer som vistas där. Här beskrivs beteenden men värderas inte som problem i sig.  

Studien visar dock att specialpedagogerna ofta har en uppfattning av att de har en mer relationell 
syn än förskollärare på hur verksamheten ska vara upplagd. Flera av specialpedagogerna uttrycker 
frustration över att förskollärare ibland värderar barn utifrån dess beteende. Att till exempel kalla ett 
barn jobbigt eller dumt förklaras som något som håller på att gradvis försvinna men som ännu 
förekommer. Sådana värderande uttryck visar att problemet uppfattas ligga hos barnet och det kan 
relateras till det kompensatoriska synsättet.  
 

Ligger hon och sparkar på golvet, jamen då e det det jag vill veta, inte bara att ungen är jobbig. Att 
jag vill åt det där beteendet. Och vad hände innan och vad händer under och vad händer sen. Och 
vad händer sen om du inte gör nånting och vad händer sen, om du går in och stöder barnet. 
(Lena) 

 
Här är det tydligt att pedagogen uttryckt sig till specialpedagogen om ett barn på ett värderande sätt, 
utifrån ett oönskat beteende. Utsagan tydliggör att specialpedagogen vill fokusera på beteendet i den 
särskilda stunden inte värdera barnet i sig. Beteende ses då som situationsbundet i linje med ett 
kritiskt perspektiv.  

Trots att en del av specialpedagogerna beskriver att de får leda förskolepersonal mot ett mer 
relationellt förhållningssätt så skönjas ändå en ökad medvetenhet kring miljöns betydelse för barnens 
beteende och omgivningens ansvar för att barnen ska fungera.  
 

Jamen det här blev jättebra. Hur såg det ut då? Vad hade vi för gynsamma faktorer? Vad var det 
som gjorde att det blev så bra? Kan vi liksom applicera det på andra delar? Och det tycker jag att 
mina kollegor är jättebra på men det har också varit en träningssak. För det är lite samma hur man 
uttrycker sig i dom pedagogiska kartläggningarna; där har ju också varit, blivit en stor skillnad 
liksom. Vad man lägger fokus på. Är det barnet som bärare av problemet eller är det verksamheten 
som måste lösa situationen liksom. (Sofia) 

 
I det här utdraget framhålls också vikten av hur en formulerar sig. Det tydliggörs att förhållningssätt 
till barns utmanande beteende kan förändras och uppfattningar och kunskaper kan utvecklas och 
förhandlas genom kollegial reflektion.  

Dilemman 

Dilemmaperspektivet synliggör det problematiska eller svåra i att kategorisera barn. Hit hör också 
utsagor som uttrycker det svåra i att individanpassa förskolemiljön inom existerande ramar.  

Ett exempel på en svårighet kunde urskiljas i beskrivningen att pedagogerna vill se mönster i 
barns beteende. Detta för att möta utmanande beteenden proaktivt enligt ett kritiskt perspektiv men 
beteendet är svårt att förutse så pedagogerna tvingas till ett reaktivt bemötande. Det kan handla om 
att pedagogerna upplever att barnet kan en sak ena dagen men en annan dag fungerar det inte alls. 
Det kan också vara att barnet kan utföra saker, som av pedagogerna bedöms som avancerade men det 
bemästrar inte saker som anses vara lätta. 
 

..utagerande men där man inte kan se något mönster. Det vill säga när vi kommer till korta. Vi 
kan inte förutse när det ska ske, så att man hela tiden känner sig otillräcklig. Det är väldigt tufft 
att hantera. Det som också kan vara utmanande, om man kan uttrycka sig så, det är ju barn med 
väldigt, väldigt ojämna förmågor. (Sofia) 
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Dilemmat visar sig alltså genom att pedagogerna tänker ur ett kritiskt perspektiv och lägger ansvaret 
för situationen på sig själva men lyckas ändå inte planera miljön tillräckligt bra för barnet. När 
beteendet inte kan kategoriseras, när pedagogerna inte ser något mönster är det svårt att anpassa sitt 
bemötande. Det tydliggör att kategorisering är svårt att undvika även när en talar ur ett kritiskt 
perspektiv. Genom att informanten talar om ojämna förmågor blir det också tydligt att det finns en 
norm, en tanke om hur barnet ska vara och hur det ska utvecklas.  

Barn kan också beskrivas som resurskrävande.  
 

Dom tar så mycket plats. (Barbro) 
 
Det här kan ses som en värderande beskrivning av barn som kan vara i behov av en vuxen nära sig. 
Alltså att det ses som negativt att uppta mycket resurser. I förlängningen kan det tolkas som en 
beskrivning som visar att barnet utpekas som problemet i en verksamhet på grund av verksamhetens 
begränsade möjlighet att bemöta barnet. Dilemmaperspektivet blir synligt när organisationens ramar 
förhindrar att barn beskrivs utifrån inkluderande resonemang. 

Sammanfattning 

Specialpedagogernas beskrivningar av utmanande beteende kan ses ur olika perspektiv. 
Beskrivningar ur det kompensatoriska perspektivet kan vara att barnen är till exempel impulsiva eller 
utåtagerande och problemet beskrivs ligga hos barnet. När beskrivningarna ses ur ett kritiskt 
perspektiv framhålls det av specialpedagoger att det är miljön som behöver ändras då barnet inte kan 
stå som ansvarig och ändra på sitt beteende. Dilemmaperspektivet synliggörs till exempel när 
pedagoger lägger ansvaret på sig själva och miljön i problemsituationer men lyckas inte kategorisera 
beteendet och kan därigenom inte planera vad som krävs för att det skall fungera bra för barnet. 

Bemötande av utmanande beteende 
Specialpedagogerna i vår studie definierade några steg i en process för att kunna bemöta utmanande 
beteende. Det handlar om saker som att kartlägga, observera, reflektera, samtala och få handledning. 
Det är ett arbete som förskolläraren gör i sitt arbete och som specialpedagogen involveras i olika 
mycket. Sedan följer någon åtgärd. Det vi finner intressant i datamaterialet är att specialpedagogerna 
i flera fall diskuterar samma hjälpmedel och åtgärder men att syftet varierar utifrån om perspektivet 
är kompensatoriskt eller kritiskt/relationellt.  

När specialpedagogerna i studien gör observationer kan det vara av olika skäl. Antingen för att 
pedagoger vill att de ska titta på någon eller något specifikt eller för att de själva vill se vad som 
händer. Observationerna kan sedan utgöra underlag för att kunna ge råd till pedagogerna eller för att 
kunna resonera tillsammans.  

Bemötande ur kompensatoriskt perspektiv 

Ett fokus på vad barnet behöver för att kunna fungera i verksamheten blir tydligt när 
specialpedagoger diskuterar med pedagoger. Informanterna beskriver hur förskollärare och 
specialpedagoger krockar i sitt förhållningssätt till utmaningarna och hur arbetet kompliceras av det.  
 

Och det brukar komma fram nästan där när dom berättar själva eh, hur dom, vad de har för 
grundtänk. Runt barnet och runt svårigheterna. Om dom tänker eh, det här barnet är, ÄR här och 
har dom här jättekonstigheterna för sig och vi skulle helst inte vilja ha det här barnet här men nu 
gör det ju så här och vi måste ju ha det här och hur ska vi hantera det här barnet? (Sara) 

 
Det kan här tolkas som att specialpedagogen har mött förskollärare som ser vissa barns beteende som 
problematiskt att de inte vill inkludera dem i verksamheten. Dessa förskollärare efterfrågar då 
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metoder som kan åtgärda barns brister i och med att det inte får göras en sådan permanent särlösning 
som egentligen hade önskats.  

Att specialpedagogerna upplever att förslag på verktyg och hjälpmedel inte alltid tas emot 
förekommer också. Detta kan innebära att relationen mellan handledare och pedagog försämras, och 
även arbetet med att hjälpa barnen blir lidande. 
 

...å på andra ställen så ser man hur dammet växer, då ligger bilderna kvar där jag la dom. Men då 
tycker jag inte heller att man har rätt att klaga./---/Jamen jag kan inte ge dom en massa trollspön 
så använder dom inte det. Så, men det är just de, som kanske tycker jag är lite besvärlig ibland, jag 
ställer lite krav också. (Lena) 

 
Specialpedagogen menar på att hon ger förslag på verktyg, i det här fallet bildstöd, till pedagogerna 
men att de inte alltid används. Det kan tolkas som att det byggs upp en viss frustration hos 
specialpedagogen när inte hjälpen tas emot. Informanten menar att denne ställer krav på förändring 
och då vill pedagogerna inte samarbeta, trots att de vill ha hjälp. Det visar att förskollärare kan ha en 
förutfattad mening om hur den pedagogiska verksamheten ska organiseras och att vissa barn då inte 
passar in. 

Struktur och tydliggörande pedagogik uttrycker informanter som viktigt i all verksamhet. 
 

Och sen nästan, i alla fall säger jag att dom ska börja med typ ett bildschema, för ofta handlar det 
om att dom behöver ha strukturerad tillvaro, och att det liksom är väldigt klara och tydliga regler, 
vad som gäller och hur ser den här situationen ut, och det kan man göra på olika sätt, man kan ha 
sociala berättelser, man kan ritprata, som sagt bildschema. (Barbro) 

 
Hjälpmedel och verktyg som diskuteras är bland annat bildschema som ovan. Det vi också fann var 
att specialpedagogerna i studien tar upp samma hjälpmedel men att de kan användas i olika syften. 
Ibland i syftet att vara ett stöd som ska hjälpa en specifik individ att överbrygga och träna bort sin 
bristande förmåga. Målet blir då att sedan kunna klara sig utan hjälpmedel.  
 

Dom kan inte koncentrera sig. Och det är nu man ska jobba med det. (Jessica) 
 
Utsagan visar då att det finns en ambition att åtgärda något inom barnet, i linje med ett 
kompensatoriskt perspektiv. Samma hjälpmedel förekommer i diskussioner då de istället används i 
ett relationellt syfte. Det redovisas senare. 

Bemötande ur kritiskt perspektiv 

Det är miljö och pedagogers handlingar som är i fokus inom det kritiska perspektivet. 
Specialpedagoger beskriver att de tillsammans med pedagoger har blivit duktiga på att titta på sitt 
eget arbete, vad de gör, hur de påverkar situationen och reflektera kring deras eget förhållningssätt 
samt verksamheten kopplat till individen. 
 

Och hur vi bemöter på bästa sätt. Hur vi liksom kan skruva vår verksamhet så att den passar 
bättre till barnets behov. (Sofia) 

 
Det kan handla om att lägga fokus på att bygga på barnets styrkor, att fokusera på det som är positivt, 
fundera kring gynnsamma faktorer och lyfta fram dessa och överföra på andra situationer. 
 

Och sen tycker jag också att vi har blivit otroligt mycket bättre på att bli pos… på att fokusera på 
det som funkar liksom. (Sofia) 
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Tidigare redovisades att samma hjälpmedel kan användas både i kompensatoriskt men också i 
kritiskt syfte. Ur det kompensatoriska perspektivet sätts åtgärder in för att träna bort det mindre 
önskvärda beteendet. Åtgärder kan också motiveras på ett annat sätt, att verktyg implementeras för 
att individen ska lära sig använda dem och för att dessa verktyg kommer till användning även senare 
i skolan.  
 

Han ska gå i skolan här borta nånstans och då behöver han ha det stödet där. Så du måste börja att 
lägga första stenen till att lära det här barnet en strategi som de ska bli självgående med här borta. 
(Sara) 

 
Här blir fokuset att vissa saker ska finnas i miljön mer permanent för att det ska fungera för barnet. 
Ytterligare en variation inom det här synsättet uttrycker att hjälpmedel kan implementeras i hela 
miljön och erbjudas för alla barn. 
 

...då behöver man teckna, ja men då gör man det bara när det barnet är på plats, men är det barnet 
sjukt eller inte där, så då tecknar ingen, och då är det ju ingen vits, eller jo det kanske är en vits 
men det är mindre vits. Men man ska göra det alltid, och det ska vara naturligt... (Lena) 

 
Det kan tolkas som att specialpedagogen menar att en differentierad lärandemiljö kan vara till gagn 
för alla barn, att miljön kan anpassas för fler genom att erbjuda många olika kommunikationssätt och 
aktiviteter.  

En diskussion om lågaffektivt bemötande förekommer bland informanternas svar och att vara 
steget före innan något händer. 
 

Lågaffektivt bemötande är ju jätteinne nu, alla pratar ju om det. Men det är inte liksom, då 
försöker jag säga att det handlar ju inte bara om att inte bli arg och skrika, utan det handlar om att 
du ska förstå innan också. (Lena) 

 
Detta kan tolkas som ett relationellt förhållningssätt förespråkas, det handlar om att titta på miljön 
och vad pedagogen kan göra för att ändra på situationen, inte bara handla reaktivt när något redan 
hänt. 

Handledning fyller en viktig funktion i det relationella arbetssättet som främjar inkludering. Det 
erbjuder förskollärarna, enligt specialpedagogerna i vår studie, tillfälle att bli bekräftade när något är 
jobbigt, en stund till reflektion och hjälp vidare i tankeprocessen genom vägledande frågor eller 
kollegialt lärande.  
 

Finns det några andra runt bordet som tänker på nåt annat sätt?” Eller “Vet du när jag hör vad 
du berättar så tänker jag såhär; skulle det..” och så beskriver jag en bild. “Skulle det kunna va på 
det sättet tror du? eller tänker du att vi skulle kunna tänka på nåt annat sätt?” Så det handlar ju 
om att försiktigt hjälpa dom och få med dom på.. Man får ju ofta börja med att bekräfta dom. “Ja 
det här låter verkligen jättejobbigt. Jag förstår att du är stressad av detta. Hur ska vi göra för att 
det ska bli bättre för både dig och barnen?” Så man får dom med sig, inte mot. (Sara) 
 

Här visar specialpedagogen på att hon värderar ett gott samarbete genom att bekräfta pedagogernas 
känslor, och erbjuda sitt stöd och hjälp för även pedagogens skull, inte bara barnens. 
Specialpedagogens funktion blir att hjälpa pedagogerna att se ur ett annat perspektiv. Ett god relation 
till pedagogerna är av stor vikt för att samarbetet och handledningen skall fungera.  

Dilemman 

Genomgående diskuteras tidiga insatser som något positivt av specialpedagogerna inom studien. Det 
är speciella åtgärder som efter kartläggning sätts in för att barnet bedöms vara i behov av det.  
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Dom är olika elever eller olika barn på förskolan men det är viktigt med tidiga insatser för det är ju 
där man kan, det är ju där vi ser barnen. Det är där vi möter dom först ju. Dom flesta går ju 
faktiskt i förskolan och vi ser dom där. (Lisa) 

 
En beskrivning som tydliggör att förskolan är en plats där man tidigt kan fånga upp sådant som 
annars kan utvecklas till större svårigheter. Samtidigt finns uttalanden som problematiserar att någon 
ska kategorisera och möjligen stämpla barnet på något sätt och att det kommer följa barnet sedan. 
 

För allt som är dokumenterat har man ju rätt att få och det diskuteras hur mycket av det här som 
följer med utav det här upp i skolvärlden och hur länge ska det följa med och finnas där. Nånting 
som hände, eller som var jobbigt för ett barn som man har varit tvungen att arbeta runt när barnet 
va tre ska det fortfarande följa med barnet när det är femton? Alltså, vad tänker vi om det? (Sara) 

 
Här visas kärnan i dilemmaperspektivet. Utan kartläggning och systematiskt dokumenterande är det 
svårt att möta varje enskilt barn utifrån dennes unika förutsättningar. Genom tidiga insatser kan man 
erbjuda barnet lösningar så att beteendeproblem inte utvecklas vilket betraktas som mycket positivt. 
För att göra detta krävs dock någon form av bedömning eller kategorisering. Frågor som följer är; 
vem utformar eller påverkar bedömningsunderlaget? och hur länge följer bedömningen med 
individen vidare i skolsystemet?  

Sammanfattning 

Specialpedagogerna talar om att kartlägga, observera, reflektera, samtala och få handledning för att 
bemöta utmanande beteende. Bemötande ur ett kompensatoriskt perspektiv kan till exempel vara att 
ta hjälp av verktyg, likt bildschema och använda det för att ett specifikt barn bedöms behöva det. Ur 
ett kritiskt perspektiv talar specialpedagoger om att verktygen behövs i hela verksamheten för 
samtliga barn, till exempel tecken som stöd i kommunikation. Dilemmaperspektivet belyser 
problematiken med det kritiska tänkandet. Det talas bland annat om fördelar med tidigt ingripande i 
bemötande av utmanande beteenden men problemet blir då att det krävs någon form av 
kategorisering, vilket strider mot förhållningssättet inom det kritiska perspektivet.  

Inkludering 
Som resultatet så långt kunnat visa så finns både det kompensatoriska och relationella perspektivet 
på barns utmanande beteende representerat i empirin. Vi har också kunnat redovisa uttalanden som 
synliggör dilemmaperspektivet inom förskoleverksamhet. Detta speglas även i hur inkludering kan 
uppfattas. Ingen av de intervjuade specialpedagogerna uttrycker en ovilja mot att organisera 
förskolan utifrån tanken om inkludering. Specialpedagogerna förespråkar att definitionen av 
inkludering måste breddas. Miljön måste differentieras och individuella åtgärder måste sättas in. 
Genom att analysera talet om utmanande beteende och inkludering i relation till Nilholms (2007) 
perspektiv ser vi en variation i uppfattningar kring hur förskoleverksamhet ska organiseras för att 
vara inkluderande. Fler exempel på dilemmaperspektivet har också framträtt. 

Osäkerhet kring inkluderingsbegreppet 

Specialpedagoger berättar att det finns en osäkerhet kring vad inkludering är.  
 

Eller så pratar folk, dom använder kanske inkludering men dom menar integrering alltså dom vet 
inte skillnad i begreppen alltså. (Lena) 
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En eventuell förvirring mellan begreppet integrering och inkludering förekommer. Det går att tolka 
det som att pedagogerna tänker på integrering och innebörden av att integrera istället för inkludera. 
Detta kan innebära att pedagoger inte vet hur de skall arbeta med inkludering och frågor om vad som 
är rätt eller fel uppstår. 

Inkludering är lättare i förskolan 

Specialpedagoger inom studien pratar om att inkludering ses som lättare i förskolan på grund av 
tradition och för att där finns inte kunskapsmål på samma sätt som i skolan.  
 

Det roliga är, tänker jag, att där är en jättestor skillnad mellan förskolan och skola, för förskolan är 
fantastisk tycker jag, min erfarenhet iallafall, på att inkludera. Vi diskuterar aldrig inkludering 
eller exkludering och det tror jag är därför att förskolan har en kultur av att aldrig nånsin ha haft 
nån möjlighet att exkludera. (Sofia) 

 
Enligt specialpedagogen har det inte varit en diskussion kring att inkludera eller exkludera, utan det 
är en självklarhet i förskolan att alla är inkluderade. När det inte uppstår diskussioner kring 
inkludering och exkludering kan det menas att det finns ett naturligt förhållningssätt till inkludering 
och en förskola för alla. 
 

Förr i världen så, av tradition så har förskolan alltid varit ett ställe, jämfört med skolan tänker jag.. 
Skolan har ju alltid haft massa exkluderande ställen där man har placerat barn som inte har 
funkat. Hjälpklasser och vad man nu har kallat det för nånting. Medan förskolan har ju aldrig haft 
det tänket. Vi har ju alltid tänkt liksom “alla”. “Här är alla, jaha, det är dom här ungarna vi har” 
och så har man det. /---/ Man har större krav på sig /---/ Vad e inkludering egentligen? Vad 
betyder det för oss i förskolan? Hur ska vi tänka? Och därifrån blir, för förskollärare som har varit 
med lika länge som jag fundersamma kring. (Sara) 

 
Det som varit självklart i förskolan har nu börjat problematiseras, på grund av att förskolan allt mer 
liknar skolan genom de mål som finns att förhålla sig till. Här framgår det tydligt att det finns 
frågetecken kring inkludering och hur arbetet med inkludering skall göras i förskolan. 

Spänning mellan individ och grupp 

Specialpedagogerna i studien uttrycker en upplevelse att pedagoger ofta reducerar definitionen av 
inkludering till att samla alla barn i samma grupp och att det är ett hinder. Tanken om att alla barn 
måste göra allt tillsammans och att alla måste göra allt samtidigt finns kvar. 
 

Men en del kan tycka att inkludering, då ska man inte sätta ett barn i ett annat rum och äta 
liksom, men då tycker jag att det ändå inte liksom att exkludera nån för att, man ser att det här 
barnet mår definitivt mycket bättre. (Barbro) 

 
En särlösning en kortare stund diskuteras här som något som görs för barnets bästa. Informanten 
uttrycker att barnet mår bättre av att vara själv och inte vara kvar i en situation som inte fungerar. Just 
individuella lösningar som vid matsituationer där en miljö med för många andra individer inte 
fungerar, där kan tillfällig exkludering förekomma, för barnets bästa. Andra tillfällen som nämns är 
när barn arbetar i större grupp med någon form av uppgift och någon eller några inte orkar lyssna, då 
kan de som inte orkar det göra något annat medan resten lyssnar klart. Detta skulle kunna tolkas som 
en kompensatorisk åtgärd när ett eller några barn plockas bort från ordinarie aktiviteter som resten av 
gruppen samlas kring. Det blir då tydligt att det finns en “originalplan” anpassad för normen som det 
utgås ifrån. 
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..då är det några barn där som, både jag och dom andra visste att dom kan inte lyssna. Dom har 
ingen röd tråd från början till slut, så då berätta man i korthet innan för alla, liksom dom stora 
dragen i berättelsen. Å sen fick dom barnen gå och jobba med annat, medan dom barnen som klara 
av det fick sitta kvar och höra på hela långa sagan. (Lena) 

 
I motsats till den här typen av beskrivningar finns också uttalanden som visar att gruppaktiviteter 
som pekar ut en specifik individ ska slopas.  
 

Så i det syftet kan jag tycka att det faktiskt är okej, att det till och med är berättigat ibland, att har 
man ett solklart misslyckande framför sig och man inte kan undanröja det i aktiviteten som en 
helhet nä, men då, då gör vi nåt annat som är minst lika bra. (Sofia) 

 
Här kommer fokus på gruppen som helhet. När möjligheten inte finns att organisera aktiviteten på ett 
sådant vis att alla förutspås fungera finns alternativet att ta bort det barn som riskerar att misslyckas. 
Det är i linje med resonemanget tidigare. I det här exemplet visas ett annat alternativ, nämligen att ta 
bort aktiviteten istället. 

Dilemma 

I samtal kring inkludering uttrycker specialpedagogerna problem som kan tolkas utifrån 
dilemmaperspektivet. Det handlar om att inkluderingsarbetet begränsas och hindras av 
omständigheter som förskollärarna har svårt att påverka. Det kan till exempel resultera i att 
pedagoger väljer bort en differentierad lärandemiljö. 
 

Det blir svårt att tänka olika när man egentligen behöver göra det. Och då blir man frustrerad. 
Och då tänker jag att då blir det; det vore bäst om alla kunde göra samma. Då blir man stressad av 
det här att Kalle faktiskt inte sitter kvar där. Vem ska gå ut med Kalle? Och då blir det svårt med 
inkludering och tänka det. (Sara) 

 
Att arbeta mer individualiserat stöter på problem på grund av ramfaktorer likt tid och andra resurser. 
Det beskrivs som att det finns en grundtanke om att arbeta utifrån varje enskilt barn men att 
personalbrist eller för få legitimerade förskollärare i verksamheten gör att en homogeniserad 
barngrupp eftersträvas.  

Sammanfattning 

Specialpedagogers utsagor visar att det finns en osäkerhet hos vanliga pedagoger kring 
inkluderingsbegreppet och vad det innebär att inkludera barn med utmanande beteenden. 
Inkludering ses dock som enklare att genomföra i förskolan än i skolan, eftersom kunskapsmål saknas 
och förskolan är inte exkluderande av tradition. Frågor kring vad som är exkludering eller vad som är 
individanpassning uppstår dock hos pedagoger. Något som uppenbarar sig som ett dilemma är att 
pedagoger känner att det är svårt att arbeta individualiserat på grund av brist på resurser som 
personalbrist i verksamheten. 
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Diskussion 
Studiens resultat visar att flera olika förhållningssätt till utmanande beteende och inkludering finns 
inom förskolans pedagogiska praktik. I kommande avsnitt diskuteras några utvalda aspekter av 
resultatet vidare och ställs också i relation till tidigare forskning.  

Beskrivningar av utmanande beteende synliggör normen kring normalitet 
Det blir tydligt i vår studie att det finns en tanke kring normalitet och hur det normala barnet 
konstrueras på förskolan. Utifrån tanken om det normala barnet kan det speciella utmärka sig, med 
barn som har brister och behöver extra hjälp. Det normala barnet och hur det skall vara diskuterar 
bland annat Alasuutari och Markström (2011) i sin studie. Det normala barnet diskuteras som 
anpassningsbar och kan anpassa sig efter förskolan och dess ramar, något som även Palla (2011) kan 
intyga i sin studie. Palla talar om ett utmärkande beteende som speciellt, när barnet inte anpassar sig 
efter förskolans praktik. I vår studie framgår det att just de barn som har svårt att anpassa sig efter 
miljön på förskolan, är de barn som utmärker sig som speciella och kan behöva hjälp för att fungera i 
vardagen. Specialpedagoger i vår undersökning berättar att de här barnen kan ha svårigheter med till 
exempel större gruppsammanhang som matsituationer och samlingar, eller övergångar från en 
aktivitet till en annan. Barn som inte kan hantera dessa kan reagera med utåtagerande beteenden som 
att slå, spotta eller få verbala utbrott. Dessa beteenden beskrivs även av Quesenberry et al. (2014) som 
de mest utmanande beteenden för pedagogerna. Dessa beteenden kan pedagoger ha svårt för att 
bemöta, och därför söks hjälp hos specialpedagoger. Vem som avgör vad som är normalt och vad som 
avviker från det normala, hänger alltså på pedagogerna och specialpedagogerna som arbetar med 
barnet. Lutz (2013) problematiserar dock de kategoriseringar som sker när barn pekas ut att vara i 
behov av särskilt stöd, då dessa bedömningar görs av ansvariga inom förskolan.  

Specialpedagogerna talar om barnens brister utifrån olika perspektiv, om barnet är den som 
innehar brister och behöver kompenseras i likhet med Nilholms (2007) kompensatoriska perspektiv 
för att fungera i förskolemiljön eller om barnet inte kan ändra på sig och miljön och pedagogerna är 
de som får anpassas efter barnet i likhet med det kritiska perspektivet. Studien visar en blandning av 
de olika perspektiven i informanternas svar, där en och samma informant kan tala ur ett 
kritiskt/relationellt perspektiv och mena på att det är miljön som behöver ändras men samtidigt tala 
kring barnet som innehavare av brister som behöver få stöd i form av olika metoder eller stödinsatser. 
Det vi kan dra som slutsats är att specialpedagogerna oavsett vilket perspektiv de pratar utifrån, vill 
hjälpa barnet att kunna vara i förskolan och den miljön.  

De kategoriseringar som finns på förskolan kan därför diskuteras ur ett dilemmaperspektiv. 
Nilholm (2007) menar att i ett dilemma finns det inga lösningar, och därmed inga lösningar på 
kategoriseringsproblematiken som det kritiska perspektivet motsätter sig. Eftersom pedagoger har 
normer och en ordning att utgå ifrån så blir inte inkluderingstanken helt genomförbar. Det 
relationella tänket eftersträvar att sammanhanget anpassas efter de individer som finns där helt 
förutsättningslöst.  

Handledning som stöd vid bemötande av utmanande beteende 
Specialpedagoger i vår studie berättar att pedagoger de arbetar med vid handledning kan ha olika 
perspektiv och detta är något de får ta i beaktande. Utifrån pedagogers tankar och frågor får 
specialpedagogen vara tillmötesgående och känna in hur handledningen skall ske. Ibland med 
konkreta tips, genom diskussion eller genom bekräftande av pedagogernas förhållningssätt. 
Tillsammans med pedagogerna förs en gemensam diskussion. Det kan kopplas till Bladinis (2004) 
forskning som visar att handledningens syfte är att stödja pedagoger och mana till förändring. Ett 
problem kan dock uppstå om specialpedagogerna upplever att pedagogerna har ett annat 
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förhållningssätt, om pedagogerna talar om ett barns beteende ur ett kompensatoriskt perspektiv när 
de själva har en relationell utgångspunkt. I vår studie kan pedagoger visa motstånd mot att göra 
förändringar i sin verksamhet. Det är i linje med Lindqvist et al. (2011) studie som pekar på att 
specialpedagoger ser beteendeproblem som orsakat av miljön i större grad än vad förskollärare gör. 
Däremot visar vår studie att det förekommer att även specialpedagoger beskriver barn utifrån deras 
brister. Det överensstämmer med Bladinis (2004) forskning där det framgår att barnen men även 
pedagogerna kan vara i fokus för samtalet. 

Vissa specialpedagoger vill kalla sig för bollplank, medan andra har mera uttalade strategier för 
handledning, men gemensamt är att det skall fungera med pedagogerna och kompromisser får göras. 
Likt vår forskning, talar även Bladini (2004) om vikten av en god relation mellan specialpedagog och 
pedagogerna på förskolan för att handledningen skall fungera så bra som möjligt.  

Vissa av våra informanter berättade att de gärna vill göra observationer för att kartlägga problem. 
Antingen är det problem som beskrivits av pedagogerna på förskolan eller som även Palla (2011) 
diskuterar i sin studie, att pedagoger nämner att de inte riktigt kan sätta fingret på vad det är med ett 
särskilt barn och därför vill att specialpedagogen skall göra observationer. Vår studie visar också att 
observationer görs för att specialpedagogen ska kunna se hur pedagogerna och miljön kan ändras, 
utifrån ett relationellt perspektiv.  

Hur specialpedagogerna talar om bemötandet av utmanande beteende varierar, men framför allt 
talas det om att hjälpmedel och stöd bör implementeras. Att tillsammans med pedagogerna lyfta fram 
det positiva, det som fungerar, är en metod som även Westlings (2010) forskning visar att är en av de 
vanligaste metoderna.  

Inkludering 
Genom analys av specialpedagogernas beskrivningar av utmanande beteende, bemötande och 
inkludering dras slutsatser om inkluderingsarbetet i förskolan.  

Specialpedagogerna i vår studie diskuterar att inkludering är lättare i förskolan än i skolan. De 
motiverar att det beror på en förskoletradition av integrering, att alla barn samlades i samma grupp. 
Att det inte finns några generella kunskapsmål som ska uppfyllas nämns också. Däremot talas det om 
en generell förändring där förskolan närmar sig skolans utformning. Det är i enlighet med Lutz (2013) 
beskrivning om ökade krav i förskolan vilket också tas upp av våra informanter. 

Språket är viktigt. Medvetenhet kring hur man uttrycker sig kring barnet är viktigt inom det 
kritiska/relationella perspektivet. Samtidigt finns dilemmat kring ökad individualisering och att 
någon har makt över kategoriserande. 

Vad som tycks vara genomgående i vår undersökning är att själva inkluderingsbegreppet förvirrar 
pedagoger i förskolan. Då denna tanke med inkludering inte verkar tydlig hos alla, blir det också en 
förvirring i hur man skall jobba och vad som är rätt respektive fel att göra, i relation till begreppet. 
Det talas inom vår studie om att inkludering blandas ihop med begreppet integrering, ett begrepp 
som Nilholm (2006) i detta sammanhang menar att handlar mera om att alla barn skall vara i samma 
klassrum. Samtidigt finns det utsagor som visar att exkludering av ett barn kortare stunder är ett led i 
att individanpassa. En annan utgångspunkt är att aktiviteter som inte kan differentieras i sin 
utformning för att passa alla ska tas bort. En förvirring kring vad inkludering är innebär ett hinder i 
inkluderingsarbetet och visar på en spänning mellan det individanpassade och gruppaktiviteter som 
kan prägla förskoleverksamheten. Här går det att dra en parallell till den problematik som Gidlund 
(2018) presenterar, där pedagoger talar om utmaningar de upplever med inkludering, bland annat 
huruvida de skall ha alla barn i samma grupp eller om de ska individanpassa och prioritera vissa 
barn. I vår studie talas det om att barn som utmanar utgör ett dilemma för att individanpassning är 
resurskrävande.  
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Slutsatser 
Den här studien visar att förskollärare är osäkra på hur inkludering ska implementeras i förskolan. 
Det kompensatoriska perspektivet har genomsyrat den gamla skolan och varit ett traditionellt 
tankesätt kring specialpedagogiska aspekter men det kritiska perspektivet börjar allt mer få fäste 
genom att det pratas om olikhet och att miljön ska vara anpassad för alla. Tanken är god men hur det 
i praktiken skall realiseras är en fråga som ställs inom dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007). Det kan 
tolkas som att förskollärarnas funderingar är en del av de konstanta förhandlingarna kring 
inkluderingsbegreppets innebörd som Nilholm (2006) visar på. Det blir synligt i studien att normen 
kring normalitet finns och kategoriseringar sker. Det samtalas om hur barn ska hjälpas som inte beter 
sig som normen, antingen ur ett kompensatoriskt synsätt med lämpliga verktyg för att anpassas till 
verksamheten eller ur ett relationellt perspektiv där förhållningssättet och tankar om att ändra i 
förskolemiljön är i fokus.  

Genom diskussioner och med god specialpedagogisk handledning, kan en gemensam förståelse 
skapas för inkluderingsbegreppet. Osäkerhet ligger runt vad pedagoger har rätt att göra och inte 
göra, och det finns tankar kring vad som kan räknas som exkludering.  Diskussionen kan också 
handla om annan särbehandling, och det kan bli en fråga om att alla ska göra lika. 
Specialpedagogerna talar om att tillfällig exkludering inte är att frångå inkluderingstanken om det 
görs för barnens bästa. Samtal måste därför äga rum och i dessa sammanhang kan en gemensam 
uppfattning kring begreppet konstrueras. Utifrån dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007) menas att det 
finns inget fullkomligt rätt sätt att skapa inkludering i förskolan utan en tillräckligt bra lösning måste 
ansvariga inom verksamheten enas om. Förutom dilemmat med kategorisering av barns beteenden 
har studien alltså belyst den osäkerhet kring vad inkludering innebär och spänningen mellan individ 
och grupp. Studien visar på ytterligare ett dilemma kring förskolans resurser. Inkluderingsarbetet är 
beroende av organisatoriska ramar. Möjligheten till differentierad lärandemiljö begränsas när antalet 
förskollärare är för få till exempel.  

Specialpedagogerna som intervjuats inom den här studien uttrycker på olika vis att förskollärare 
får en möjlighet att lyfta blicken och reflektera kring dessa dilemman och svårigheter under den 
specialpedagogiska handledningen. En slutsats blir att möjlighet till reflektion och stöd är centralt för 
att pedagoger gemensamt ska enas kring hur inkluderingsarbetet ska se ut i deras verksamhet. Det är 
ett utvecklingsarbete kring olika dilemman. Titeln på det här arbetet “Olikheten är normen” är ett 
citat taget ur studiens empiri och visar hur normer och kategorisering kan existera och samsas 
tillsammans med acceptansen för olikheter inom den pedagogiska verksamheten i förskolan. 

Framtida studier 
Det kan vara betydande att vidare undersöka skillnader och olikheter i förhållningssätt och arbetssätt 
mellan Finland/Åland och Sverige. Detta för att vissa skillnader kunde skönjas i datamaterialet för 
den här studien men inte beläggas. Forskningsdesignen var inte anpassad för jämförelsestudier. 
Diskussioner uppstod kring huruvida upplägg och innehåll i respektive utbildningar i de båda 
länderna kan påverka förhållningssätt till utmanande beteende och inkluderande barngrupper. Även 
skillnader i specialpedagogers arbetsbeskrivning i respektive land vägdes in som möjlig orsak. Att 
bedriva studier som undersöker detta mer kan ha betydelse för forskningsområdet och påverka 
inkluderingsarbetet för framtida praktiker.  

Övriga intressanta infallsvinklar vore att göra fokusgruppsintervjuer med förskollärare där de kan 
bekräfta och höja validiteten för den här studien eller att genomföra etnografiska studier för att se hur 
pedagogerna i verksamheten på förskolan arbetar med inkludering och utmanande beteende.  
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Bilaga 1 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Presentation av oss 
Vilka är vi 
Varför vi gör intervjun/Vad vi vill 
Vad som ska ske med materialet 
Vad vi inte kan ge eller inte kan lova 
Hur återkoppling sker för komplettering av intervju eller samtycke till publicering 
(Dalen, 2015) 

 
 

Intervjupersonens bakgrund 
 

- Vad har du för utbildning, och hur länge har du jobbat som resurs för förskolan/dagis? 
 

- Ålder samt verksamma år som specialpedagog/specialbarnträdgårdslärare? 
 

Handledning 
 

- Hur skulle du beskriva din roll och din uppgift i samarbetet med förskollärare/arbetslag?  
 

 

Beskrivningar av utmanande beteenden 
 

Hur diskuterar ni kring utmanande beteende när du träffar förskollärare/barnträdgårdslärare i 
handledning? 
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Bilaga 2 

Bilaga 2: Missivbrev 
 
Hej,  
  
Vi heter Jeanette Tikkanen och Marie Andersson. Just nu har vi påbörjat vårt avslutande 
examensarbete på förskollärarutbildningen vid Mittuniversitet. Vårt intresseområde är pedagogers 
bemötande av utmanande beteende hos förskolebarn. Det är särskilt de situationer där pedagoger får 
eller söker handledning hos specialpedagog som vi undersöker.  

Vi kontaktar dig för det vore mycket intressant att få ta del av Dina erfarenheter kring ämnet 
genom att mötas upp för en intervju. Deltagandet är frivilligt och du skulle när som helst kunna 
avbryta det om så önskas. Med ditt samtycke skulle intervjun spelas in. När vår studie är avslutad 
raderas inspelningen. I vårt publicerade arbete kommer Du som informant vara anonym.  

_____________ kommer inom kort kontakta Dig igen med förhoppning om att du vill delta i vår 
studie och i så fall boka en passande tid. Om Du själv vill bekräfta ditt deltagande eller har frågor till 
oss går det bra i vändande mail eller per telefon. Vi bifogar kontaktuppgifter.  

  
Med vänlig hälsning,  
Jeanette Tikkanen och Marie Andersson 
  
  
  
Jeanette Tikkanen 
E-mail: 
Tele.nr: 
  
  
Marie Andersson 
E-mail: 
Tele.nr: 
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