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Sammanfattning 

Syftet med min studie är att få en förståelse för vilken syn pedagoger har på arbetet med 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskola och förskoleklass. I studien har jag 

använt mig av metoden kvalitativa intervjuer för att kunna få en djupare förståelse för hur det 

inkluderande arbetet kan se ut. 

Resultatet visar att det grundläggande arbetet med inkludering handlar om att alla barn ska har 

samma rättigheter till delaktighet oavsett vilken svårighet barnet har. Det visar även i 

resultatet kring det inkluderande arbetet att det krävs ett stort engagemang och en stor 

kompetens för att kunna möjliggöra inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

Nyckelord 
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Abstract 

The purpose of the study is to get an understanding of which view educators 

have on the work with inclusion of children in need of special support in the 

preschool and the preschool classes. In the study I have used the method 

qualitative interviews to get a deeper understanding for how the including work 

may look. 

The result shows that the basic work with inclusion is that all children shall have 

the same rights to inclusion regardless of which difficulty the child has. It also 

shows that the including work requires a large involvement and competence to 

enable inclusion of children in need of special support. 
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1. Inledning 
Som lärarstuderande har jag haft inriktningen Hinder och möjligheter mot förskolan och 

förskoleklass. Här väcktes mitt intresse för begreppen ”inkludering” och ”en skola för alla”. 

Det har fått mig att fundera över hur detta ser ut i praktiken. 

 

Dagens förskola och skola är till för alla barn oavsett vilket behov av skärskilt stöd barnet har. 

Här ställs det högre krav på personalen. Finns det tillräcklig med kompetens inom arbetslaget 

för att kunna möta dessa barn för att hjälpa det enskilda barnet i dess utveckling? Som 

pedagog måste man vara flexibel och ha kunskap om vilka metoder som ska användas för att 

kunna öka inkluderingen. Pedagogiken ska ju passa alla barn i gruppen oavsett olikheter. 

I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) står det att ”En pedagogik som sätter 

barnet i centrum är till nytta för samtliga elever och, följaktligen, för hela samhället.”(s.17). 

Alltså en speciell pedagogik som bygger på att inlärningen måste anpassas till barnets behov. 

En så kallad handlingsram antogs för specialpedagogiska åtgärder gällande barn med 

särskilda stöd på en konferens som arrangerades av Spanska regeringen och Unesco i 

Salamanca 1994.  

”Alla barns rätt till undervisning är stadsfäst i den allmänna deklarationen om de mänskliga 

rättigheterna och har kraftfullt bekräftats i den internationella deklarationen om utbildning för 

alla.” (Svenska Unescorådet, 2006, s.15).  

Detta innebär att för att kunna uppnå inkludering måste verksamheten anpassas efter varje 

individs förutsättningar och behov.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers syn på arbetet med inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan och förskoleklass. 

 

1.1.1 Frågeställningar 
 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts. 

 

 Vem är i behov av särskilt stöd? 

 Vad behövs för att det ska bli ”en skola för alla”? 

 Varför inkludering? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
I denna del kommer en redogörelse kring relevanta begrepp för studien att tas upp och även 

en redogörelse för vad forskning och litteratur säger om inkludering i förskolan och 

förskoleklass.  

 

2.1 Inkludering och integrering 

Nilholm (2007) anser begreppet inkludering handlar om allas rätt till närvaro och delaktighet. 

Tidigare användes begreppet integrering där ”avvikande” barn skulle bli en del av den 

existerande miljön. Med inkludering handlar det om att förändra miljön och anpassa efter 

individen. Fram till 1990-talet talades det mer om begreppet integration av barn med 

funktionshinder men idag talas det mer om inkludering.  

 

Brodin (2011) förklarar skillnad mellan inkludering och integrering. För att kunna integreras 

så krävs det att man först har varit segregerad, det vill säga har avskilts. Här menar Brodin att 

det innebär att det måste först handlat om en uteslutning för att sedan kunna flyttas in i 

verksamheten. ”Den som alltid varit innesluten är inkluderad och utgör en självklar del av en 

enhet. ”(Brodin, 2011, s.449). Inkludering påpekas innebära att man är engagerad och 

upplever sig själv vara delaktig och med möjlighet att aktivt kunna påverka sin situation. 

Vidare poängterar Brodin att när ett barn med funktionshinder placeras i en klass där de flesta 

barn inte har något funktionshinder så är det inte inkludering utan ett deltagande. 

  

I en studie som gjorts om synskadades integrering i en ”vanlig” förskola, ansågs inte 

pedagogerna vara medvetna om de praktiska svårigheter som detta innebar. Här fanns inte 

någon information eller förberedande kurs och dessutom saknades kompetens och 

erfarenheter av arbete av barn med någon funktionsnedsättning. Kravet på att kunna ge stöd 

och stimulans blev högre än väntat och det visade sig att barnet visade en tillbakagång i 

utvecklingen (Rabe & Hill, 2001).  

 

Nilholm (2007) menar på att vissa forskare i svenska sammanhang föredrar att använda 

delaktighet istället för inkludering. Dessutom kritiseras det från forskarnas sida att 

styrdokumentens syfte om en inkluderande skola inte har förverkligats i den verkliga 

verksamheten.”En viktig poäng med begreppet är tanken att skolan bör utformas utifrån den 

naturliga variation som finns bland barn, snarare än att ”avvikande” elever ska integreras i 

strukturer som inte är anpassade för dem.” (Nilholm, 2007, s.97) 

 

Sernefalk Johansson (2010) menar att en viktig del i en inkludering är pedagogens förmåga att 

anpassa pedagogiken till barns olikheter. Här har det stor betydelse vilka metoder och material 

som används. Det krävs stor kompetens av läraren för att kunna organisera verksamheten så 

att varje barn får det individuella stöd som behövs. Även Nordström (2002) ser vikten av en 

organisations förmåga att skapa en pedagogisk situation för att barn i behov av särskilt stöd 

ska känna sig delaktig i gruppen. Vidare menar Nordström att det inte är enbart läraren som 

ska stå ansvarig för detta utan här ska man ta hjälp av stödåtgärder.  

 

Brodin och Lindstrand (2010) menar att det finns skilda uppfattningar när det gäller att 

förhålla sig till inkludering som de menar kan se olika ut bland olika grupper. Är inkludering 
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över huvud taget möjlig? För att en lyckad inkludering av barn med särskilda behov kan bli 

möjlig, beror på om de tidigt kan upptäcka, bedöma och stimulera de mycket små barnen. Här 

krävs det särskilda pedagogiska insatser för att kunna ge barnet stora utvecklingsmöjligheter 

(Brodin & Lindstrand 2010). 

 

Enligt Peterson och Wikström (2011) krävs en lyckad inkludering att det finns en bra 

kommunikation och samarbete för att ge stöd för barnens delaktighet och lärande. Att placeras 

i en särskild grupp kan leda till en oklar grupptillhörighet. Det krävs även att pedagogerna 

avdramatiserar avskiljningen genom att inte vara utpekande. Då avviker ingen mer än någon 

annan (Peterson & Wikström, 2011). 

 

Även Karlsudd (1999) anser att ansvaret inte bara ska ligga hos resurspersonen eller 

specialläraren utan på alla i verksamheten. Här krävs det alltså ett gemensamt ansvartagande. 

Men samtidigt hävdar Karlsudd att åtgärder som ökade resurser och ändrade arbetsformer kan 

leda till mer segregering. I och med ökade åtgärder för ett barn kan barnets svaga sidor bli 

mer synliga istället kan dessa åtgärder leda till ett hinder. Karlsudd poängterar även att det blir 

enklare med inkludering vid en liten barngrupp jämfört med en stor barngrupp och menar att 

pedagoger bör ifrågasätta vilka arbetsformer och arbetssätt som de bör använda. Begreppet 

integrering står för en gemenskap, där alla är lika värda och har sin naturliga tillhörighet att nå 

rätten till delaktighet och gemensamt ansvar för att forma helheten.  

 

Nordström (2002) menar att det är barnets sociala status i gruppen som har betydelse för att 

en integrering ska fungera bra. Denna status kan då bara stärkas i den pedagogiska situationen 

tillsammans med barngruppen, pedagogen och stödåtgärder. Här har det betydelse på barnens 

förhållningssätt gentemot andra barn men även de vuxnas förhållningssätt. Svårigheter för 

pedagogerna uppstår när de ska klara av kravet på att utveckla goda sociala relationer mellan 

dessa barn och samtidigt visa respekt för olikheter. Men här är det även viktigt att som 

pedagog försöka förstå barns handlingar. Vad innebär delaktighet av barnen själva? Här 

handlar det även om vilka krav och förväntningar som finns omkring oss menar Nordström. 

Det är beroende på hur gruppen ser på detta. Alla grupper ser olika ut, konstaterar hon. Det 

vill säga de praktiska olikheterna mellan barnen kan skilja sig mycket åt som på en personlig 

plan. Varje barn är unikt. Det är en utmaning för att en integrerad skola ska kunna ge barnen 

möjligheter till gemenskap. 

 

Laluvein (2010) poängterar hur viktigt det är med ett samarbete mellan lärare, föräldrar och 

elever. Dessutom förtydligas vikten av att det krävs en förändrade metoder både vad gäller 

arbetssätt för lärare och olika metoder för undervisning och lärande. Detta innebär att man 

arbetar för ett utvecklande samarbete, bildar olika lärgemenskaper och främjar gemensamma 

värderingar. De gemensamma resurser och styrkor kan utnyttjas samtidigt som man 

kompletterar varandras kunskaper och färdigheter. Kan pedagoger samtidigt stödja det 

gemensamma demokratiska uppdraget, det vill säga, allas lika värde, kan man bygga upp en 

bra kompetens för att kunna möta barnens individuella behov. Laluvein menar att 

inkluderande undervisning handlar om att få bort orättvisor. Det måste det finnas relationer 

som uppmuntrar till engagemang och deltagande. En viktig faktor som har betydelse för vilka 

värderingar och attityder som finns är vilken inställning och vilka reaktioner pedagoger har på 

avvikelser. Men om gemensamma metoder utnyttjas så kommer det att underlätta för  

alla. 
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DeVore, Milo och Hader, (2011) beskriver hur lärarna i ett samarbetsprojekt (modell) arbetar 

för att stödja och inkludera barn i behov av särkskilt stöd. Strategin för hur de går tillväga är 

att använda sig av insamlande av information om rutiner, observera och urskilja olika former 

av aktiviteter. För att synliggöra barnets styrkor och behov sätter man upp mål för barnet som 

sedan utvärderas. Genom detta kan barnets framsteg följas och det går att se vad som behöver 

utvecklas mer på. Detta menar de är ett effektivt sätt att kunna stödja barnet. 

 

2.2 Specialpedagogik 

Historiskt sett uppstod specialpedagogik när den ”vanliga” skolan inte passade för alla barn 

menar Nilholm (2007). Det startades tidigt speciella skolor för de barn som var döva eller 

blinda. Samtidigt skapades speciella aktiviteter för de barn som inte ansågs kunna hänga med 

i den vanliga undervisningen. 

 

Assarson (2007) ser det specialpedagogiska perspektivet riktas mot vem som ska få tillträde.  

För att kunna skapa möjlighet till delaktighet oavsett förutsättningar och behov är det viktigt 

att de grundläggande värderingar lyft fram om allas lika rättigheter. Detta menar Assarson har 

varierat över tid beroende på hur samhället har sett ut. Beroende på hur olika verksamheter 

förhåller sig vad gäller värderingar om hur de ser på mångfald, kan tolkningar av 

styrdokument se olika ut. Begreppet olikhet kan Assarson se som något som ska 

problematiseras men som samtidigt ska stå i centrum för att kunna ta tillvaras. Assarson ser en 

stor utmaning för hur skolor hanterar olikheter som en resurs. 

 

Ett annat perspektiv på specialpedagogik är synen på olikheter, svårigheter och 

specialpedagogiska lösningar som framförs på olika sätt (Palla, 2011). Här talar Palla om det 

kategoriska och det relationella perspektivet. I det kategoriska perspektivet riktas blicken mot 

barnet. Det vill säga svårigheten konstrueras som varande med barnet. Åtgärder fokuseras då 

mot det enskilda barnet i form av särskild behandling och metoder. I det relationella 

perspektivet är förhållningssättet att specialpedagogiken samspelar med övriga pedagogiska 

verksamheten. Fokus ligger då på vad som sker i samspelet. Det vill säga ”Barnet är varande i 

svårigheter, istället för med svårigheter.”(Palla, 2011, s.38). 

 

Peterson och Wikström (2011) tar upp dilemmat med hur stödinsatser som ordnas för de barn 

som är i behov av särskilt stöd. Deras erfarenheter visar på att pedagoger möter många barn i 

skolan som är i behov av särskilt stöd. Då lärarutbildningen inte innehåller specialpedagogik i 

större utsträckning är det extra viktigt att försöka bygga upp en bra kompetens i arbetslaget 

och samtidigt samarbeta med specialpedagoger. Här menar Petersson och Wikström (2011) att 

det är viktigt att studera extra vilka stödinsatser som finns i verksamheter eftersom det visat 

sig att de barn som behöver specialpedagogiskt stöd inte får det tillräckliga stöd som de 

behöver. Specialpedagogiska åtgärder har en positiv effekt men inte tillräckliga för att kunna 

väga upp de svagheter som barnen har. Det finns motsättningar i att specialpedagogiken har 

som mål att skapa ett accepterande för olikheter men samtidigt går arbetet ut på att minska 

avvikelser. Med detta menar Peterson och Wikström (2011) att de barn som ska få 

stödåtgärder skiljs åt från hela gruppen samtidigt som de övriga barnen som är kvar får mer 

arbetsro. Problematiken i detta är att alla barnen ska lära sig gemensamma saker samtidigt 
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som deras olikheter möts. En kritisk synvinkel på vad gäller stöd till vissa barn är att det inte 

innebär någon garanti att barnen får de bästa utvecklingsmöjligheterna.  

 

Mot denna bakgrund skulle specialpedagogisk grundkompetens i lärarutbildningen innefatta 

en bättre förståelse för olika funktionshinder och därmed öka framgång för de barn som 

behöver stöd i skolarbetet menar Sernefalk Johansson (2010).  

 

 

2.3 Barn i behov av särskilt stöd  

Barn i behov av särskilt stöd innefattar barn med funktionshinder av olika svårighetsgrader 

menar(Rabe & Hill, 2001). Begreppet skrevs tidigare ”barn med behov av särskilt stöd” 

förändrades i början av 1990-talet genom att byta ut ”med” mot ”i”. Detta perspektivbyte 

innebar att fokus flyttades från barnet och istället riktades fokus till den omgivande miljön 

(Sernefalk Johansson, 2010). 

 

Kadesjö (2008) menar att pedagogers förhållningssätt är betydelsefulla i verksamheten. Kan 

man som pedagog bemöta barnet rätt utifrån deras förutsättningar kan det skapas situationer 

där barnet får utvecklingsmöjligheter. Finns det kunskap och förståelse hos pedagoger som 

förstår de svårigheter som kan finnas hos barnet behöver man inte bli så lätt provocerad av 

barnets förvirrande sätt att fungera menar Kadesjö. Vidare påpekar Kadesjö att ibland 

upplever man att personalen i förskolan och skola inte förstår sig på barnet. Andra gånger 

verkar det vara så att barnets svårigheter är så stora att det inte finns kraft att göra något bra 

för barnet. Trots insatser kan pedagoger uppleva att de kört fast. I sådana fall poängterar 

Kadesjö är det viktigt att personalen sätter igång med en utredning av barnet. 

 

Viktigt är att ta reda på barnets speciella svårigheter och vad som är möjligt att uppfylla. När 

det handlar om koncentrationssvårigheter lyfter Kadesjö upp viktiga aspekter som att ställa 

rimliga krav och lagom utmanande uppgifter. Genom detta har man som pedagog gett barnet 

en rimlig chans att känna framgång. Här behöver barnet även omedelbart feedback på sitt 

handlande. Negativ kritik hjälper inte barnet. Istället gäller det att berömma och 

uppmärksamma. Här poängteras hur viktigt det är med tydlighet och att sätta gränser för 

barnet utifrån dennes individuella sätt att tänka och fungera. 

 

Stöd till barn som har svårigheter är en laglig rättighet menar Assarson (2007). Men för att ett 

barn ska få rätt till stöd krävs det en klassificering av barnets behov. Det vill säga för att 

barnet ska få rätt till extra resurs så krävs det ofta att en diagnos har gjorts på barnet. 

 

2.4 En skola för alla 

Detta begrepp innebär enligt Rabe och Hill (2001) att skolan ska tillgodose olika elevers 

behov. Vilket menas att miljön ska formas så att varje elev ska ges en möjlighet att utifrån sina 

individuella förutsättningar kunna utvecklas. Dessutom ska det ges möjlighet för barnet att 

kunna vara delaktig i gemenskapen (Rabe & Hill, 2001). 
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En skola för alla menar Nilholm (2007) har haft stort inflytande i diskussioner hur skolan ska 

organiseras. Detta kan enligt Nilholm tolkas på olika sätt men hävdar att det är svårt att påstå 

att skolan ska vara till för alla barn. För de barn som har haft tillgång till skolan är det 

samtidigt vissa grupper som har skiljts ut och särbehandlats. Men det har samtidigt funnits de 

som strävar efter att alla ska känna sig delaktiga inom verksamheten. 

 

Med begreppet en skola för alla anser Peterson och Wikström (2011) att dagens skola istället 

är en skola för nästan alla. Barn med en utvecklingsstörning skiljs ofta åt från en allmän skola 

till en särskola. Föräldrar kan se att integreringen fungerade bra men att barnen inte skulle få 

tillräckligt med stöd på längre sikt. Föräldrarna har svårt för att se en skola för alla, där både 

delaktighet och lärande stöttas. Peterson och Wikström anser att en inkluderande verksamhet i 

det moderna samhället har betydelse men att man borde granska den mer kritisk. Inkludering 

kanske inte alltid innebär det bästa för barnet.  

 
Assarson (2007) menar att en skola för alla berör förutom specialpedagogik även sociologi, 

statsvetenskap och politisk teori. Här ses likvärdighet som flätas samman med både rättvisa 

och solidaritet som bildar en röd tråd. Här står allas möjligheter i fokus och även de barn som 

har svårigheter. 

 

2.5 Vad står i styrdokumenten 

I Salamancadeklarationen ses ett nytänkande inom specialpedagogiken vilket innebär att 

skolor/förskolor ska kunna erbjuda strategier för att ge alla barn lika förutsättningar.  Det 

fastslås även att skolor som arbetar med integrering bekämpar på ett effektivt sätt 

diskriminerande attityder i samhället. Här poängteras det även för att kunna lyckas med en 

integrering krävs det att alla medverkar både lärare, skolpersonal, elever, föräldrar och 

frivilliga inom förskolan och skolan. Det grundläggande för en integrerad förskola/skola är att 

alla barn ska lära tillsammans oberoende svårigheter eller inbördes skillnad (Svenska 

Unescorådet, 2006). 

 

Här tydliggörs även flexibla kursplaner; ”Kursplanerna skall anpassas till barnens behov, inte 

tvärtom. Skolorna ska därför erbjuda alternativa kurser som passar barn med olika 

förutsättningar och intressen” (Svenska Unescorådet, 2006, s.24). 

 

Enligt läroplanen Lpfö 98 ska verksamheten anpassas till alla barnen, även de barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans. Detta ska vara utformat med hänsyn 

till deras individuella behov och förutsättningar så de kan utvecklas så långt som möjligt 

(Skolverket, 2010).  

 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) paragraf 1 står det att hänsyn ska tas till barns och elevers 

olika behov. Barnen ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. 

Dessutom ska en strävan vara att uppväga skillnader i barnens och elevers förutsättningar för 

att kunna tillgodogöra sig kunskap. 

 

FN:s barnkonvention hävdar att alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde. I 

konventionens grundprinciper står det i artikel 2 att barnet ska skyddas mot alla former av 

diskriminering eller bestraffning. I artikel 3 hävdas barnets bästa. Det är alltid barnets bästa 
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som kommer först vid beslut som rör barnet. Här nämns även att handikappade barn ska ha 

bra tillgång till undervisning för att kunna bidra till största möjliga integrering i samhället och 

för den individuella utvecklingen. I artikel 6 nämns rätten till liv och utveckling. Artikel 12 

som även hör till barnkonventionens grundprinciper står det att barnen har rätten att bli hörd 

och att få yttra sig (UNESCO, 1989). 
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3. Metod 
Här beskrivs mitt val av metod, urvalsgrupp, genomförande, bearbetning, tillförlitlighet och 

etiskt förhållningssätt. 

 

3.1 Val av metod 

I min studie valde jag att undersöka pedagogers syn på arbetet med inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd i både förskolan och förskoleklass. För att få en djupare förståelse av 

deras erfarenheter och kunskaper valde jag att använda mig av en kvalitativ metod som bestod 

av intervjuer. Patel och Davidsson (1994) poängterar även att i en kvalitativ 

undersökningsmetod erhålls en djupare kunskap än vid en kvantitativ metod. Här hade även 

observationer i de olika förskolorna bidragit till ännu en fördjupad förståelse. Men på grund 

av tidsbrist valdes denna metod bort. 

 

3.2 Urvalsgrupp  

I min undersökning intervjuade jag fyra personer, tre kvinnliga och en manlig, som alla är 

verksamma inom förskola och förskoleklass. Dessa individer valdes i och med en tidigare 

personlig kontakt och vetskapen om deras intresse och erfarenhet av barn i behov av särskilt 

stöd. Jag kommer vidare att kort presentera intervjupersonerna lite närmare med fingerat 

namn för att värna om personernas integritet, konfidentialitetskravet. Enligt vetenskapsrådet 

(2010) måste undersökningen vara forskningsetisk vilket innebär att man måste informera 

personen om vissa krav. Dessa återkommer jag till. Jag har valt att använda deras fingerade 

namn i löpande text för att det ska kännas mer naturligt och lättläst. Namnet på deras 

verksamheter har inte heller namngivits för att ytterligare hålla hög anonymitet. Ålder på 

personerna har inte tillfrågats i intervjun eftersom jag ansåg att det inte kändes relevant för 

mitt syfte. Istället har jag fokuserat på personernas erfarenhet och deras yrkesverksamma år 

vilket kändes mer betydelsefullt i min undersökning. 

 

Pedagog 1 (Peter) – Yrkesverksam i fem år inom förskolan.  

 

Pedagog 2 (Karin) – Yrkesverksam inom förskolan sedan 2008.  

 

Pedagog 3 (Lisa) – Har varit yrkesverksam inom skolan och förskoleklass från 2006.  

 

Pedagog 4 (Sandra) – Nyexaminerad.  

 

3.3 Genomförande  

Intervjupersonerna kontaktades via mail där samverkansbrevet (bilaga 1) och intervjuguiden 

(bilaga 2) fanns med. Dessa personer valdes ut på grund av deras intresse av att ställa upp i 

undersökningen och min vetskap om deras erfarenheter av arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Tid bokades med samtliga personer för att i möjligaste mån kunna sitta ostört 

under intervjutillfället. Eftersom personerna blivit informerade tidigare via mail behövdes 

bara ett kort samtal om syftet och villkor gällande min studie, innan intervjun kunde börja. 
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Varför jag valde att skicka ut intervjufrågorna innan vårt samtal var att jag ville att personerna 

skulle vara förberedda och kunna ge så mycket information som möjligt om mitt preciserade 

område. Vid tre intervjutillfällen kunde ljudupptagning med en liten bandspelare ske på en 

lugn plats och där vi inte blev avbrutna. I och med den lugna miljön och möjlighet att kunna 

spela in intervjuerna kunde fokus ligga på frågorna. Här kunde samtalet vara mer avslappnat 

och flyta på vilket gjorde att jag kunde ställa följdfrågor som spontant kom upp. Vid ett 

intervjutillfälle kunde inte inspelning vara möjlig eftersom samtalet hölls bland barnen där 

ljudvolymen var relativt hög och där vi stundvis blev avbrutna av barnen. Istället gjordes 

anteckningar vid detta tillfälle. Samtliga personer blev informerade vid intervjutillfället vilka 

krav som gäller vid forskning enligt Vetenskapsrådet (2002) vilket jag går igenom i texten 

som handlar om etiskt förhållningssätt. Tiden för varje intervju varierade mellan 30 minuter 

till 45 minuter.  

 

3.4 Bearbetning  

När jag studerade och analyserade mitt insamlade material kunde jag efterhand se ett mer 

detaljerat mönster. Jag kunde efter detta strukturera upp materialet i olika kategorier som jag 

ansåg hade liknande teman och som kändes relevant att gå in närmare på utifrån syftet. De tre 

ljudinspelade intervjuerna lyssnades av och bearbetades till en text.  

 

I en kvalitativ metod finns det ingen bestämd mall hur man ska bearbeta materialet därför är 

det viktigt att beskriva så utförligt som möjligt för att läsaren ska kunna följa 

tillvägagångssättet (Patel & Davidsson, 1994). Syftet med en kvalitativ metod är att försöka 

förstå och se helheten men här måste man ha i beaktning att den kvalitativa 

bearbetningsmetoden präglas av personen som arbetar med intervjumaterialet (Patel & 

Davidsson, 1994). Utifrån detta har jag efter arbetet med det insamlade materialet försökt att 

skapa relevanta teman som kan kopplas till mitt preciserade syfte, vilket presenteras i 

resultatdelen.  

 

 

3.5 Tillförlitlighet 

När det gäller intervjuer menar Patel och Davidsson (1994) att tillförlitligheten ligger på 

intervjuarens förmåga att hantera intervjumetoden. Intervjuaren bedömer svaren utifrån egen 

tolkning vilket kan medföra felbedömningar. Men en god tillförlitlighet kan vara om man 

använder sig utav strukturerade frågor men även använda sig utav inspelning där man kan 

lyssna av många gånger för att kunna uppfatta vad som sägs korrekt (Patel & Davidsson, 

1994).  

 

I mina intervjuer användes ljudinspelning där jag sen transkriberade mening efter mening 

mycket noga. När jag inte uppfattade någon mening fick jag spela upp den igen tills jag insåg 

vad personen menade. I en av mina intervjuer kunde inte ljudbandsupptagning ske på grund 

av för mycket ljud omkring oss när vi var tvungna att samtala bland barnen. Vid detta tillfälle 

gjordes istället anteckningar med penna och papper vilket möjligtvis kunde försämrat 

tillförlitligheten på grund av att jag kanske inte uppfattat vissa delar helt korrekt. Men även att 

det blir svårare att hinna skriva ner exakt allt vad personen säger. 



 

10 

 

 

 

3.6 Etiskt förhållningssätt 

Som forskare ska man bland annat följa de fyra huvudkraven vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet (2011). Dessa 

fyra huvudkrav har följts i denna studie. 

 

Informationskravet som innebär att forskaren ska informera berörda om forskningsuppgiftens 

syfte. Intervjupersonerna i denna studie blev informerade via brev om forskningsuppgiftens 

syfte. Dessutom framgår det vilken metod som är tänkt att användas. Det finns även med 

kontaktuppgifter. Personerna blev informerade att det är frivilligt och att de när som helst kan 

dra sig ur. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att i den undersökning som bedrivs, själv 

bestämma över medverkan. Personerna i blev tillfrågade om de ville medverka i studien. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om en person som ingår i undersökningen 

ska förvaras på ett sådant sätt att inte några obehöriga kan nå dem. I brevet som 

intervjupersonerna blev tilldelade står det att endast forskaren och handledaren får tillgång till 

det insamlade materialet. 

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade uppgifterna om en person endast får användas för 

forskningsändamål. Detta informerades till samtliga personer vid intervjusituationen i denna 

studie. (Vetenskapsrådet 2011). 
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4. Resultat 
Här redovisas resultatet av de intervjuer jag har gjort angående pedagogers syn på arbetet med 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskola och förskoleklass. Svaren presenteras i 

löpande text med olika teman som anses relevant och kan kopplas till syftet. De teman som 

valdes är; Barn i behov av särskilt stöd, synen på inkludering, arbetet med inkludering, 

bemötande av barns individuella behov, en skola för alla och slutsats. 

 

Personernas namn och deras verksamhet är fingerat för att hålla hög anonymitet. Personernas 

yrkesverksamma år varierar från 6 månader till 8 år. 

 

4.1 Barn i behov av särskilt stöd 

Uppfattning från pedagogerna när de ansåg ett barn vara i behov av särskilt stöd handlar först 

och främst om att se det individuella barnets behov. Här är det viktigt att se och möta barnet. 

Pedagogerna menar att alla barn är olika och alla behöver olika stöd. Man kan inte göra en 

generell bedömning menar Karin, utan det blir väldigt individuellt och anpassat till den 

enskilde individen. När man ser att det behövs ett stöd för ett barn är det viktigt att vara med 

och underlätta för barnet. Det kan både gälla under en kort eller en längre period. Här kan det 

handla om samspel mellan barn eller om man behöver vara med och överbrygga vissa 

svårigheter. Peter anser att alla barn någon gång kan var i behov av särskilt stöd. Det kan 

handla om till exempel en svår upplevelse som barnet har varit med om. Peter menar att det 

vara svårt att dra gränsen när ett barn är behov av särskilt stöd. Ett barn som fått en diagnos 

behöver kanske inte alltid särskilt stöd.  

  

I samhället går man efter en normalisering, det vill säga en ram på vad som samhället anser 

sig vara ”normalt”, det är först då det ”icke normala” synliggörs. Det är när man märker att 

någon inte hänger med i det där ”normala” som man anser att någon behöver extra stöd menar 

nyexaminerade Sandra.  ”I en perfekt värld så är alla i behov av särskilt stöd”, anser hon och 

menar att alla lär vi på olika sätt och alla behöver sitt. 

 

4.2 Synen på inkludering 

Alla pedagoger anser det är viktigt med inkludering inom både förskola och förskoleklass. 

Peter ser begreppet inkludering som ett stort begrepp och anser att inkludering innefattar att 

alla har en plats, en självklar sådan, oavsett om det gäller funktionshinder eller inte. Ett 

funktionshinder ska inte ses som ett hinder. Istället ska man se möjligheter där alla ska få vara 

med på lika villkor och där ansvaret ligger hos personalen. Lisas erfarenheter av inkludering 

är att många blandar ihop det med att det ska vara lika för alla, vilket inte stämmer överens 

med hur hon ser på det. Istället anser hon att alla är olika och att det inte behöver vara lika för 

alla. Även Karin ser inkludering som innefattar alla men att individen kan erbjudas att delta 

utifrån sina egna förutsättningar. Hon kan även känna att det kan vara svårt med inkludering 

och se exkludering i vissa fall. Som exempel tar hon upp ett barn som hade svårt med höga 

ljud och som inte ville vara med på samling. Personalen funderade då hur de skulle lösa 

problemet. Skulle barnet vara med eller inte? Kunde det bli exkludering om barnet väljer att 

inte vara med? Om barnet väljer att vara med samlingen med hörselkåpor, kan det bli 

utpekande. Detta är otroligt svårt menar hon men samtidigt ser hon en utmaning. Här ställer 
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hon sig frågor som vad innebär inkludering hos individen? Vad är individens behov i det här 

fallet? 

 

4.3 Arbetet med inkludering 

För att kunna uppnå inkludering anser Peter att det är viktigt att det finns personal som vill 

arbeta med det. Det krävs att pedagoger är lyhörda och tänker till hur man ska jobba med det 

och att det verkligen genomförs i det dagliga arbetet. Både Peter och Lisa betonar betydelsen 

av kunskap och utbildning. Med kunskap anser Peter att pedagoger kan få nya och olika in-

fallsvinklar men även att de lär sig att tänka ”likabehandling”. De uttrycker samtidigt att för 

detta krävs det krafttag på chefsnivå och menar att det grundläggande arbetet innebär att hela 

skolsystemet ska ha det inkluderande ”tänket”. Lisa anser att det viktiga i arbetet med att upp-

nå inkludering är att alla är med och arbetar med detta och nämner då föräldrar, lärare och 

ledningen i samarbetet. Dessutom säger hon att man kan lyfta de positiva aspekterna kring 

inkludering på arbetslagsträffar. Karin menar att här måste man börja djupare det vill säga 

lyfta värdegrundsfrågor. Att visa barnen att vara olika är något bra. Det ska inte finnas situa-

tioner där någon blir utpekad. Här säger hon att ”det ska vara lika normalt oavsett hörselkåpor 

eller inte”. 

 

För att kunna uppnå inkludering nämner både Karin och Sandra att det krävs pedagoger som 

kan möta varje barn utifrån deras förutsättningar. ”Alla individer måste ses för dem de är”, 

säger Sandra. För Karin innebär arbetet med inkludering att barnet ska känna att alla är lika 

värdefulla men även att det krävs en anpassning efter vad barnet behöver, vilket hon ser som 

en enorm utmaning. Sandra säger att alla ska få ha en möjlighet att få vara med om de vill och 

menar att det finns barn som mår bra av att bara få titta på.  

 

 

4.3.1 Hinder/möjligheter med inkludering 

Det som hindrar arbetet med inkludering är att det är så stora barngrupper vilket gör det svåra-

re att hinna möta och se varje barn tycker Sandra. Här menar hon att först måste man se indi-

viden innan man kan börja ge dem något. Här förespråkar hon färre antal barn i förskoleverk-

samheten. Även Lisa ser för stora grupper som ett hinder där barnet inte klarar av detta eller 

att det inte finns någon resurslärare till hands. För att kunna inkludera alla barn ställs det höga 

krav på personalen. Om ett barn som kräver mycket och eventuellt behöver assistent så är det 

inte säkert att det finns att tillgå. Mycket av detta beror på ekonomin och enligt Peter är det 

upp till personalen att lösa problemet. Enligt skollagen har man rätt till stöd menar han men 

det framgår inte vilket stöd som gäller. Här gäller det att ha bra chefer som lyssnar på perso-

nalen Han är noga med att poängtera att det inte är barnet som är ett hinder utan det är omgiv-

ningen som kan bli ett hinder. Karin uttrycker att tiden för det mesta är ett hinder och förut-

sättningar som man har som pedagog inte räcker till. ”Oftast blir det att man sitter hemma och 

tar reda på saker (googlar) för att skaffa kunskap om något. Tiden finns inte i verksamheten.” 

säger hon. 

 

Möjligheter med inkludering är att alla får känna sig delaktiga utifrån deras individuella nivå 

anser Sandra och poängterar dessutom olikheter som en resurs. Lisa ser möjligheter med att 

omgivningen blir mer hänsynsfulla och att en strukturerad och tydlig undervisning är bra för 
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alla i gruppen. Peter betonar möjligheten med inkludering är att om man kan se till det enskil-

da barnet tänker man till slut på hela gruppen. ”Det smittar av sig”, menar han. Lisa poängte-

rar mångfalden, att man öppnar upp just för att vi är olika Vidare lyfter hon problematiken 

med okunskapen om olika funktionshinder men ser samtidigt en ökad förståelse i samhället 

idag. ”Man får en ökad förståelse bland barnen vilket jag kan se idag mot när jag växte upp, 

då var det mer utanförskap. Var du lite annorlunda eller stack ut, då var det så kallade ”obs-

klasser” som gällde”. Hon menar att för varje generation så öppnas det upp och förståelse för 

olika typer av konstellationer ökar. Det gäller att man är öppen och kan prata om det. ”ser man 

någon med rullstol ska barnet få undra och fråga, varför?” Hon berättar; ”när jag var liten så 

fanns det en kille som hade Downs syndrom och mamma sade att jag skulle passa mig för 

honom. Att jag inte skulle gå för nära för han kunde bli jättearg. Man vet inte. Detta var helt 

utan förkunskaper från min mammas sida”.  

 

4.3.2 Det konkreta arbetet med inkludering 

Karin berättar om ett barn (som hon inte jobbar med idag) som hade ett väldigt tydligt stödbe-

hov. Här var det viktigt att man förberedde barnet på vad som skulle hända under dagen i för-

skolan. En så kallad förförståelse som hon benämner det. De kunde berätta för barnet genom 

att använda sig utav bildstöd vilket gav struktur på dagen. Det kan handla om att visa en bild 

på där det sker en påklädning, matsituation eller vila etc. Man ramar in dagen och stöttar bar-

net genom olika aktiviteter som kan handla om att gå från samling till matsituation och så 

vidare. Karin berättar att det här barnet hade även svårt att hitta på en aktivitet eller gå in i 

någon ny aktivitet, istället vandrade barnet runt. Här kunde de då skriva sociala berättelser 

eller skriva ut bilder för att underlätta för barnet att förstå vad det skulle göra. När det gällde 

matsituation så brukar det vara tufft för barnet som då kunde sätta sig under bordet eller gå 

och kladda på fönstren. De valde då att anpassa den omgivande miljön efter barnet. Som en 

bra gruppsammansättning och ett tystare rum som var bra för detta barn. Karin berättar att till 

en början måste man vara verbal med barnet för att de skulle träna sig på olika saker men efter 

en längre tid räckte det med att hon lade handen på axeln så samlade barnet sig. Hon menar att 

det är bra att förstärka vissa situationer genom att lägga handen på barnet. När man arbetar 

med barn i behov av särskilt stöd är det viktigt att tänka på hur man säger och gör. Men hon 

menar att man kommer in i det och till slut går det per automatik. Det är även viktigt att alla i 

arbetslaget har en gemensam barnsyn för det underlättar enormt mycket, menar hon. 

 

Peter anser att i arbetet behövs det kartläggning för att synliggöra vad som berörs och vilka 

insatser som krävs. Utifrån det sedan arbeta på olika sätt. Han menar att det är viktigt att sam-

la kunskap och koppla in specialpedagog. Han betonar även att inkludering ska bli en del av 

verksamheten, därefter blir då verksamheten anpassad. I arbetet ser han även satsningar på 

personal genom kurser, träffar där man pratar om likabehandlingsplanen. Hur man arbetar 

med barnet beror dess individuella behov. Alla barn är olika och behöver olika stöd. Det är en 

utmaning för personalen. Förberedelser är viktiga anser han. Här talar han bland annat om ett 

schema där olika aktiviteter i verksamheten synliggörs i form av en bild. Till exempel en bild 

på när ett barn klär på sig. Detta schema ska vara synligt i verksamheten så att barnet kan titta 

på det när det vill. Han beskriver att hela personalen märkte att det gynnade alla barn inte bara 

det individuella barn. Dessutom fick de uppfattningen av att barnen kände sig trygga.  
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Sandra betonar att A och O för inkludering är att se varje barn. För att lösa detta måste man 

minska på grupperna eller dela upp barnen i mindre grupper. I det konkreta arbetet nämner 

hon lekpedagogik för att fånga upp deras intresse och oavsett hinder kunna vara med och kän-

na delaktighet. ”Det är bra om man fångar något som så många som möjligt som kan och vill 

delta”. Och menar att samtidigt i leken lär sig barnen i samspelet med andra. Hon nämner ett 

exempel på där barnen var intresserade av både Pippi Långstrump och Star Wars. Pedagoger-

na tänkte att här måste vi fånga upp barnens intresse. Tillsammans med barnen kom de fram 

till att Dart Vader skulle komma och ge Pippi ett uppdrag att hjälpa sin pappa. Det är viktigt 

att barnen har roligt vilket sätter igång läroprocesserna. 

 

Lisa anser att det konkreta arbetet med inkludering innebär att barnet/eleven får den stöttning 

som man kommit fram till. Att detta arbete verkligen genomförs. Hon menar att ofta sätts det 

in resurser när det behövs med en ambition att barnet ska inkluderas så mycket som möjligt.  

Men utifrån den fysiska miljön kan det bli så att elever som är i behov av särskilt stöd inte 

sitter i själva klassrummet utan i nära anslutning. Konsekvenserna av att dessa barn sitter i 

andra miljöer och tyvärr inte blir lika delaktiga och dessutom inte får ta del av ordinarie un-

dervisning. Alla som arbetar kring barn med svårigheter har ofta mycket nära kontakt med 

specialpedagog, skolsköterska, kurator och rektor. Här menar hon att ”det är och blir mycket 

av det mesta i arbetet kring elever i svårigheter, men så är det”. Men betonar att dessa barn 

inte ska stoppas undan för att göra tillvaron lättare för pedagogen. ”Om man ser positivt på 

arbetet och gör det bästa man kan utifrån barnets styrkor istället för svagheter får man mycket 

tillbaks.” 

 

4.3.3 Anpassning av miljön 

Peter påpekar att miljön ställer stora krav på miljön när det handlar om att barnet är synskadat 

eller rullstolsbundet. 

 

Karin menar att miljön ska vara talande. Det ska inte finnas några tveksamheter vad man ska 

göra i miljön. Hon tänker återigen på barnet hon berättade tidigare om, där barnet hade vissa 

svårigheter att gå in i en aktivitet, vad viktigt det är att det ska vara tydligt. Som exempel för-

stärka det visuella genom att sätta bilder på lådor för att kunna se lådans innehåll. För mycket 

leksaker i verksamheten kan bli för rörigt för barnet. Här menar hon att det kanske går stick i 

stäv med att barnen ska erbjudas många olika möjligheter enligt läroplanen. Istället kan man 

försöka begränsa genom att byta ut material efter ett tag. Hon berättar även att de arbetar 

mycket med lekstöd. Barnet ser leken men sen är det stopp. Om ett barn har svårt att ta sig in i 

en lek försöker pedagogerna lotsa in barnet i leken.  Pedagogen ska finnas med som stöd 

bredvid barnet hela tiden och ledsagare in i leken. Karin beskriver att ”man blir lite som en 

social tolk”.  Så småningom kan barnet ta sig in i leken på egen hand. Men hon poängterar att 

man ska tänka på att när man lotsar in barnet i leken får det inte bli tydligt för barnet att man 

väljer ut det. Inte vara utpekande. ”Det kräver mycket engagemang från pedagoger och vi har 

lite tid för att prata med varandra”, menar hon.  

 

 



 

15 

 

4.4 Bemötande av barnets individuella behov 

Karin beskriver sitt bemötande av barnets individuella behov att om något barn i gruppen inte 

vill vara med på samling så är barnet inte tvingad att vara med. När det handlar om det barn 

som är i behov av extra stöd så handlar det om extra stöttning. Hennes exempel på ett barn 

som hade svårt med att vänta till sist för att ta mat, löste de genom att barnet istället fick ta 

mat först. Detta menar hon kan bli lite av en diskussion.  Ska barnet få gå först varje gång? 

Vad lär vi barnet då? Här anser hon att de ansåg detta var barnets behov därför gjorde de så. 

Här menar hon att ofta går man efter ”rättvisetänket”. Men menar på att de istället tänkte 

”delaktighet” vilket de skapade förutsättningar för. Vidare berättar Karin att ofta fick barnet 

mycket enskilt stöd i verksamheten som de inte tänkte på utan ”det var något som bara flöt 

med.” 

 

Karin anser även att det är svårt att få tid till varje barn. Det tror hon beror på både antalet 

barn i gruppen men även sig själv som pedagog. Hennes synsätt det vill säga, hennes syn på 

barns behov. Sen menar hon att mycket beror på hur barngruppen ser ut. Vilka stödbehov 

finns det? Hon känner ofta att hon inte har den tiden som behövs för varje barn.  

 

Även Sandra kan känna att tiden inte räcker till för att kunna möta varje barns individuella 

behov. ”Man försöker så gott man kan” och menar att ”det får inte ha gått en hel dag utan att 

ha fått pratat med alla någon gång under dagen”. Här ser hon att det är för stora barngrupper 

vilket gör det svårt att ge alla den tid de behöver. Här tar hon upp ett exempel från nuvarande 

arbetsplats där ett barn har svårt att följa med i gruppen. Arbetslaget försöker få med barnet i 

gruppen. Men tyvärr menar hon ”som det ser ut idag så blir det ofta exkludering”. Här påpe-

kar hon att personalen har för lite utbildning för att ha kompetens att möta individens speciella 

behov. För det mesta finns det inte personal som har haft ämnet specialpedagogik i sin lärar-

utbildning menar Sandra.  

 

Lisas erfarenheter är att barn i behov av extra stöd ofta bemöts olika. Här kan hon tyvärr se att 

i själva klassrummet ser lärarna dessa barn som ”besvärliga”. Lisa menar att det är viktigt att 

strukturera upp arbetet kring de barn som har svårigheter. Vem gör vad och när? Det är viktigt 

att man skriver ner vad som behövs göras och att man sedan följer upp det. Här påpekar hon 

att om alla hjälps åt blir arbetet lättare. Här är det rektor som har det yttersta ansvaret att det 

fungerar. Men lyfter samtidigt att man inte får glömma bort det som verkligen fungerar. 

 

Peter anser att man inte ska behandla ett barn som har behov av extra stöd olikt alla andra och 

inte heller överbeskyddande. Detta kan resultera i att man är utpekande och det får man inte 

vara menar han.  När han tänker på barnets individuella behov så tänker han hela barngrup-

pen. Dels för att inte peka ut inför hela gruppen. Här nämner han en stödåtgärd, TAKK (Teck-

en som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Det här används för att förstärka 

talet och är bra för alla i barngruppen. För att möta alla barn och deras olika behov med sär-

skilda behov kräver mycket tid. Här kan det hända att man missar de andra barn i gruppen. 

Här är det viktigt att man då försöker få in åtgärder som en naturlig del i verksamheten. 
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4.5 En skola för alla 

Med ”en skola för alla” menar Sandra innebär alla oavsett hinder har en möjlighet att få vara 

med och känna delaktighet. Viktigt att de känner att de mår bra, trivs och att de lär sig. Peter 

anser att oberoende tillhörighet och funktionsnedsättning är alla lika värda. Det är upp till 

personalen, verksamheten på alla nivåer och regeringen att genomföra. Lisa menar att en sko-

la för alla innebär också att skolan är till för alla oavsett om man har svårigheter eller inte. Här 

ser hon även det sociala umgänget med kamrater som utvecklande för individen. Karin påpe-

kar att begreppet en skola för alla inte behöver innebära att vara inne i klassen. Utan menar att 

här är det återigen utifrån barnet som det handlar om. Hon känner att det har varit mycket prat 

om att härma särskolan. Barn med särskilda behov har inte längre rätt till att gå särskola läng-

re. Istället skulle de tillbaka in i den ”normaliserade” skolan. Då kan hon känna att man släp-

per det här med ”en skola för alla tänket, det ska in i klassen, inkludering till varje pris”. Hon 

menar även ”Det går ofta ut över barnet kan jag känna”. Här poängterar hon att ska man in 

med alla elever i alla klasser så krävs det att man höjer kompetensen på lärarna. Här anser hon 

att det måste vara individanpassat för att ett barn ska må bra. I övrigt menar hon att har man 

ett barn i barngruppen med funktionsnedsättning som ska in i verksamheten, då är det viktigt 

med kunskap och förståelse hos pedagogerna. Det är det absolut det viktigaste tycker hon. 

Vidare anser hon att miljön kan vara tillrättalagt hur bra som helst men har inte pedagogen ett 

öppet synsätt så spelar det ingen roll. Det är alltså viktigt att möta varje barn utifrån deras 

förutsättningar, avslutar Karin. 

 

 

4.6 Slutsatser 

Syftet med min studie är att beskriva pedagogers syn på inkludering i förskolan och 

förskoleklass. För att fördjupa mig och tydligare beskriva syftet har följande frågeställningar 

valts: 

 Vem är i behov av särskilt stöd? 

 Vad behövs för att det ska bli ”en skola för alla”? 

 Varför inkludering och ”en skola för alla”? 

 

Resultaten visar att de barn som är i behov av särskilt stöd så kan det handla om allt ifrån en 

diagnos, lätta funktionsnedsättningar och tillfälliga svårigheter. Barn är olika och behöver 

olika stöd. Här kan inte generella bedömningar göras utan här måste man se till barnets indi-

viduella behov. En pedagog menar att alla barn någon gång kan behöva särskilt stöd. I de oli-

ka fallen kan det både gälla korta eller längre perioder. 

 

Studien visar när det handlar om ”en skola för alla” behövs engagerade pedagoger med stor 

kompetens inom detta område. Det vill säga alla barn oavsett funktionshinder eller extra stöd 

har rätt att känna sig delaktig i både förskolan och skolan. Det är då lika viktigt att även bar-

nen, föräldrar och andra anställda samverkar och engagerar sig för att förverkliga visionen om 

”en skola för alla”. 
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Resultaten visar att när det handlar om varför pedagoger bör sträva efter inkludering och ”en 

skola för alla” är att mångfalden lyfts fram. Alla är vi olika men alla lika värde. Här är det 

viktigt med värdegrundsarbetet i verksamheten vilket innebär att varje individ ska ha samma 

förutsättningar oavsett svårigheter. Dessutom är det allas rättigheter att få känna sig delaktig. 

 

 

 

5. Diskussion 
I denna del kommer jag att ta upp den metod som användes för min undersökning. En diskus-

sion förs kring resultaten som framkommit samt betydelsen för den framtida pedagogrollen 

och avslutningsvis fortsatt forskning. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Då syftet i denna studie var att undersöka pedagogers syn på arbetet med inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd i förskola och förskoleklass. Här valdes kvalitativa intervjuer. Med 

denna metod ansåg jag få en djupare förståelse för intervjupersonernas kunskap, erfarenheter 

och tankar om inkludering. Intervjusituationerna med de fyra personerna fungerade bra. Vid 

ett intervjutillfälle kunde tyvärr inte ljudupptagning ske. Istället fick anteckningar göras. Trots 

detta ansåg jag få tillräckligt med information från den intervjuade. 

 

Beslutet av att skicka intervjufrågorna i förväg var att jag ville få så mycket och uttömmande 

svar som möjligt. I och med detta fick då personerna möjlighet att förbereda sig. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet är en sammanställning av den kvalitativa intervjustudien. Angående resultatet av 

vad som uppkom gällande barn i behov av särskilt stöd ansågs handla om allt från extra stöd 

under en kort period till stöd under en längre period. Hur mycket särskilt stöd det handlar om 

beror främst på barnets individuella behov. Alla barn är olika och alla behöver olika stöd. Pe-

dagogerna utgår alltid från barnet för att sedan kunna anpassa metoder av stöd.  Alla barn 

kunde någon gång vara i behov av stöd oavsett diagnos eller inte. Detta påpekas även i Sala-

mancadeklarationen ”Många barn upplever inlärningssvårigheter och har alltså någon gång 

under sin skoltid särskilda pedagogiska behov.” (Svenska Unescorådet, 2006, s.16). Enligt 

läroplanen Lpfö 98 så är det förskolans uppdrag att anpassa verksamheten till alla barn. Detta 

gäller även barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd. Här ska hänsyn tas till barnets 

egna behov och förutsättningar så det kan utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2010). 

 

En viktig uppgift menas det på i Salamancadeklarationen blir att utveckla en pedagogik som 

sätter barnet i centrum och som kan ge förutsättningar åt alla individuella behov. Vidare finns 

det ett avgörande problematik vilket är att försöka ändra attityder och diskriminering inom det 

sociala perspektivet. Samhället har länge fokuserat mer på funktionshindrades svårigheter än 

på deras möjligheter. 
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När det handlar om inkludering visar resultatet på att pedagogerna tycker inkludering är vik-

tigt inom både förskola och förskoleklass. Begreppet inkludering kan vara stort och omfatta 

mycket. Men innefattar att alla har en självklar plats oavsett vilken svårighet barnet har. Vik-

tigt är att inte se ett hinder utan ser möjligheter. Men för att kunna uppnå inkludering anses ett 

engagemang och på chefsnivå. Alla i skolsystemet bör ha det inkluderande tänket. Här beto-

nas återigen vikten på kompetens för att uppnå inkludering.  

 

Här menar Laluvein (2010) att pedagoger kan stödja sig av det gemensamma demokratiska 

uppdraget där man ser allas lika värde och därigenom bygga upp en bra kompetens för att 

möta olika behov. Här menas Laluvein att det måste finnas ett engagemang. Alla barn ska 

känna att de är lika värdefulla och känna sig delaktig efter egna förutsättningar. Salamanca-

deklarationen poängterar att om barn i behov av särskilt stöd får känna delaktighet kan det 

bidra till ett bättre inlärningsresultat (Svenska Unescorådet, 2006). Här menar även Nilholm 

(2007) att det är allas rättigheter att känna sig delaktig. 

 

 I denna undersökning påpekar flera pedagoger hur betydelsefullt det är att barn i behov av 

särskilt stöd får känna delaktighet i gruppen. Medan en pedagog poängterade att barn som är i 

behov av särskilt stöd ofta inte sitter i klassrummet utan hamnar istället i nära anslutning för 

att få särskilt stöd. Detta får konsekvenser till att barnet exkluderas, det vill säga hamnar utan-

för klassen och blir därmed inte delaktiga. Här anses pedagoger ha kunskap om vad som är 

bäst för barnet men i verkligheten verkar det inte alls vara så. Kan det bero på okunskap eller 

brist på tid och resursperson? 

 

Det som pedagogerna i denna undersökning hindrar dem i arbetet med inkludering är att det är 

så stora barngrupper. De menar att de inte hinner möta och se varje barns behov. Vilket även 

Karlsudd (1999) tar upp och menar att en liten barngrupp underlättar inkludering. Här bör 

pedagoger ifrågasätta sina arbetsformer (Karlsudd, 1999). Sernefalk Johansson (2010) ser en 

viktig del med inkludering att kunna anpassa pedagogiken till barns olikheter. Här har materi-

al och metoder har stor betydelse.  

 

En pedagog menar att ställs höga krav på personalen för att kunna inkludera alla barn i en 

barngrupp. Okunskap kan leda till ett hinder. Även Sernefalk Johansson (2010) kan se detta 

och menar att det krävs stor kompetens för att kunna organisera verksamheten för att tillgodo-

se barn som behöver ett individuellt stöd. Även Nordström (2002) anser att det är viktigt att 

kunna ha en förmåga att organisera en pedagogisk situation för barn som är i behov av särskilt 

stöd för att de ska känna delaktighet. Brodin och Lindstrand (2010) menar att det kan finnas 

skilda uppfattningar när det gäller inkludering vilket kan se olika ut i olika grupper. Kan in-

kludering över huvud taget vara möjlig? frågar sig Brodin och Lindstrand (2010).  

 

Både pedagoger och forskare i min studie hävdar att en stor kompetens hos personalen ökar 

förståelsen för olika svårigheter hos barnen, vilket underlättar en inkludering. Därmed skulle 

specialpedagogisk grundkompetens i lärarutbildningen ge ökad framgång hos de barn som 

behöver extra stöd menar Sernefalk Johansson (2010). 

 

Oavsett ökade åtgärder anser en av pedagogerna i undersökningen att det är viktigt att en elev 

får gå tillsammans med sina kamrater i klassrummet. Viktigt att barnet får känna gemenskap 

och delaktighet vilket skapar förutsättningar för barnets utveckling. Här måste man som peda-
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gog ta reda på vad som är viktigast för barnet? Genom att lyfta mångfalden i verksamheten 

och se möjligheter kan man bidra till att vi i samhället får en ökad förståelse för olikheter. I 

detta arbete krävs både kompetens, samarbete och engagemang.  

 

I det konkreta arbetet med inkludering nämns bland annat visuellt stöd som scheman och so-

ciala berättelser. Sociala berättelser är ett pedagogiskt verktyg man som pedagog hjälper bar-

net att förstå en situation eller vad som kommer ska hända. Man förtydligar ett händelseför-

lopp genom att rita och skriva en text. Ordval och språkbruk måste då vara anpassat till indi-

viden (specialpedbloggen.se). Dessa verktyg strukturera upp dagen i verksamheten, vilket 

även gynnar övriga barn. Det handlar även om att vara tydlig i den verbala kommunikationen. 

Alltså tydlighet och struktur visar sig vara viktiga delar. Något som även är betydelsefullt är 

att anpassa miljön. En pedagog anser att miljön ska vara tydlig, vilket är viktigt för barn i be-

hov av särskilt stöd. Här kan det då handla om att förstärka det visuella genom att sätta bilder 

men även text på olika material för att på så vis tydliggöra. Begränsa material i verksamheten 

för att inte den omgivande miljön ska bli för rörig. Detta menar pedagogen kan vara motsä-

gelsefullt med vad läroplanen Lpfö 98 säger om att miljön ska vara innehållsrik, öppen och 

inbjudande (Skolverket, 2010).  

 

Brodin (2011) poängterar utomhusaktiviteters betydelse och menar att den fysiska aktiviteten 

är bra för barnens sociala liv genom att känna tillhörighet i olika kamratgrupper. Dessutom är 

det bra att vistas i naturen för att få många sinnesutryck och lära sig genom att utforska. Bar-

nen utvecklar sina förmågor i den kreativa leken. En studie visar att barn som har funktions-

hinder eller är i behov av särskilt stöd betraktade utomhuslek som rolig. Detta trots att omgiv-

ningen kunde vara ett hinder, vilket gjorde att barnen inte kunde vara med i aktiviteter fullt ut. 

Brodin menar även att den fysiska miljön både kan inkludera och exkludera barn. Enligt läro-

planen Lpfö 98 bör utomhusvistelsen ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i plane-

rad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 2010, s.7). 

 

Ofta betonar pedagogerna att inkludering innebär att kunna se varje barn. Deras individuella 

behov och tänka på att alla barn är olika och därför behöver olika stöd. Detta innebär en stor 

utmaning. Men poängterar hur viktigt det är att se det positiva, se barnets styrkor istället för 

svagheter. Att hela tiden se möjligheter. Men samtidigt får man inte glömma bort det som 

verkligen fungerar menar en pedagog. Stötta barnet genom svårigheter i olika situationer som 

att försöka få med barnet i leken.  

 

Resultatet visar att de intervjuade anser att det är viktigt med ett bra bemötande. Här menar de 

att barnet behöver känna sig trygga och att de mår bra och har roligt. Barnets behov ska sättas 

i första hand. De ser även att det är svårt att få tiden att räcka till för varje enskilt barn. Detta 

anser de flesta av pedagogerna beror på för stora barngrupper. Men mycket beror på hur barn-

gruppen ser ut. En pedagog menar då att det kan finnas flera barn som behöver stöd i en barn-

grupp av olika skäl. En pedagog menar att man måste bemöta alla likvärdigt och inte beskyd-

dande vilket kan bli utpekande. Här måste åtgärder bli en naturlig del. Tyvärr kan en annan 

pedagog se att barn som är i behov av extra stöd bemöts olika. Av erfarenhet kan dessa barn 

ses som ”besvärliga”. Viktigt att här strukturera upp arbetet kring inkludering och att det verk-

ligen genomförs och följs upp. Alla måste engagera sig vilket kan underlätta arbetet. I och 

med detta kan Laluvein (2010) se att det måste finnas relationer som uppmuntrar till engage-
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mang och deltagande. Detta menar Laluvein kan innebära att man då bildar olika grupper där 

resurser och styrkor kan utnyttjas samtidigt som man lär av varandra.  

 

När det gäller en skola för alla är resultatet likvärdigt från de intervjuade och menar att alla 

ska känna en delaktighet oavsett svårighet eller inte. Men en pedagog menar att ”en skola för 

alla” tänket kan ibland gå ut över barnet. Då hon menar att det kan bli inkludering till varje 

pris och kan känna att det kan gå ut över barnet. Barnet har inte längre rätt att gå i särskola 

längre. Istället ska de in i den så kallade ”normaliserade” skolan. Detta är kanske inte alltid är 

bra för barnet. Pedagogen förtydligar att ska det vara ”en skola för alla” så krävs det att kom-

petensen höjs på lärarna. Vad uppfattas egentligen som normalt eller avvikande? Det som an-

ses vara ”normalt” hos en person kanske uppfattas ”icke normalt” hos en annan person. Nor-

malitet och avvikelse är ofta en diskussionsfråga i samhället. Ofta är normalisering något som 

samhället byggt upp kring vad som är ”normalt” eller ”icke normalt”. Enligt läroplanen Lpfö 

98 (skolverket, 2010) ska förskollärare ansvara för att det utvecklas normer och värden för 

arbetet i den egna barngruppen.  

 

Utifrån resultatet kan man som pedagog ta lärdom av hur arbetet med inkludering kan se ut i 

den praktiska verksamheten. Inkludering är ett stort begrepp som innefattar mycket dessutom 

har intervjupersonerna olika erfarenheter och kunskap om detta vilket bidrar till att begreppet 

kan tolkas olika. Men pedagogerna var alla överens om att man alltid måste utgå ifrån barnets 

speciella och individuella behov och förutsättningar. Alla barn är olika och behöver olika stöd. 

Därför är det viktigt att få tid att kunna möta och tillgodose varje barns individuella behov, 

vilket det ansågs vara brist på i verksamheten. Ett dilemma är när barngrupperna blir allt stör-

re. Vilket betyder att svårigheten ökar för att få tid att kunna möta varje barns behov.  Kompe-

tens ansågs vara betydelsefullt i arbetet med inkludering. Utifrån skolans uppdrag är det även 

viktigt att tidigt lägga grunden för de demokratiska värderingarna. Att ta tillvara olikheter och 

se det som en tillgång. Slutligen måste vi alla tillsammans engagera oss för att motverka 

diskriminering och annan kränkande behandling i samhället. 

 

 

5.3 Fortsatt forskning 

I en fortsatt forskning skulle det varit intressant att intervjua fler personer och även 

specialpedagoger och rektorer för att se hur deras syn på inkludering är. Intressant skulle även 

vara att få fördjupa sig i själva verksamheten bland barnen och göra observationer. 
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Bilagor 
(Bilaga 1) 

 

Hej! 

 

Jag studerar sista terminen på lärarutbildningen vid Karlstads universitet där jag haft 

inriktningen hinder och möjligheter mot förskolan. Här väcktes mitt intresse för begreppen 

”inkludering” och ”en skola för alla”. Det har fått mig att fundera över hur detta ser ut i 

praktiken. 

 
Syftet i mitt examensarbete är nu att ta reda på vilken syn pedagoger har på arbetet med 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

 

Insamlandet av data kommer att ske i form av en intervju och som beräknas ta 30-40 min. 

Vårt samtal kommer att spelas in men om detta känns obekvämt kommer jag istället att föra 

anteckningar. Intervjun är frivillig och du får när som helst avbryta din medverkan. 

 

Det insamlade materialet kommer bara jag och min handledare att få tillgång till och kommer 

att förstöras direkt efter att examensarbetet har godkänts. 

 

Jag är tacksam om du vill bidra med din kunskap. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Susanne Johansson 

 

 

Kontakta mig om du har några frågor. 

E-post: XXXXXXXX 

Tel: XXXXXXX  
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Intervjuguide 
(Bilaga 2) 

 

 

1. Ålder i barngruppen? 

 

2. Hur många barn? 

 

 

3. Har du någon erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd? 

 

4. När anser du att ett barn är i behov av särskilt stöd? 

 

5. Hur ser du på begreppet inkludering? 

 

6. Vilka hinder ser du på arbetet med inkludering? 

 

 

7. Vilka möjligheter ser du på arbetet med inkludering? 

   

8. Vad krävs, tycker du för att uppnå inkludering? 

 

 

9. Hur ser det konkreta arbetet ut? 

 

 

10. Anser du/arbetslaget har tid att möta alla barns behov? 

 

11. Hur anpassas verksamheten kring arbetet med inkludering? 

- Vad gäller miljö? 

- Övrigt? 

 

 

12. Begreppet ”En skola för alla” vad innebär det för dig? 

 

13. Har du andra funderingar kring inkludering som inte har framkommit? 

 

 

 

 

 

  


