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Abstract 

The perspective of inclusion within the preschool and school system implies that children of the same 

age should be able to be taught together and participate in the same context despite their 

qualifications. Differences must be looked upon as a resource and the teaching process should be 

adapted to suit children’s needs rather than the children having to adapt to the environment. However, 

what does the inclusion of children with special needs actually look like within the preschool and 

school system? The aim of this study was to investigate which role the special educators play in the 

inclusion process. Also, to find out possible similarities and differences between their work in 

preschool compared to the lower level of compulsory school. Two principals and seven pedagogues 

from different educational fields, all working within the same school area, were interviewed. The 

results showed that the work of the special educators differed between the two educational systems. 

The work within the school system was more topic-oriented whereas the work within the preschool 

system emphasized on communication and interaction. There were however more similarities than 

differences. For example the way the special educators mapped the different needs of the children and 

how they cooperated with other pedagogues. All pedagogues and the principals were convinced that 

the special educators played an important role in encouraging inclusion. 
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Inledning 

 

Begreppet inkludering har under senare år används när man pratar om specialpedagogik i 

förskolan/skolan och gymnasium. Man har olika begrepp i olika länder för att prata om inkludering 

och att begreppet inkludering inte används i samma innebörd i alla länder. I Sverige pratar man om 

”en skola för alla” istället för inkludering. Enligt ett inkluderingsperspektiv ska barn oavsett 

förutsättningar kunna undervisas tillsammans och vara delaktiga i en gemenskap där olikheter ses 

som en tillgång. Det handlar alltså om att anpassa miljön, i detta fall förskolan/skolan. 

Uppmärksamheten riktas bort från barnet till miljön, detta stämmer överens med ett relationellt 

perspektiv inom specialpedagogik. (Emanuelsson, Ingemar, Persson, Bengt & Rosenqvist, Jerry, 

2001).  

Emanuelsson menar att begreppen inkludering/integrering handlar om att alla har rätt till delaktighet 

och ska heller inte uteslutas eller avskiljas. Olikheter ska betraktas som en tillgång och inte som ett 

problem och en belastning (Emanuelsson, 2007, s. 13). 

Inkludering (inclusion)är ett begrepp som kommit att användas i väsentligt ökad omfattning under de 

senaste åren, speciellt kanske i samband med utbildning för elever ”i behov av särskilt stöd”. Med 

begreppet inkludering brukar, något förenklat, menas idén att dessa barn ska vara delaktiga i skolans 

vanliga miljöer.(Nilholm, 2006 .sid 6). 

Nilholm, (2007) menar att tanken med begreppet inkludering är att man ska sträva efter att utforma 

miljöer som svarar mot de naturliga olikheter som finns bland barn. Nilholm (2007) diskuterar även i 

sin bok perspektiv på specialpedagogik tre perspektiv: Det kompensatoriska perspektivet, det kritiska 

perspektivet och dilemmaperspektivet. 

Specialpedagogikforskarna professor Claes Nilholm och docent Kerstin Göransson skriver i rapporten 

Inkluderande undervisning om att en inkluderande undervisning ska fylla fem kriterier: gemenskap 

på olika nivåer, ett system för alla barn/elever ett för ”vanliga” elever och ett för elever i behov av stöd, 

en demokratisk gemenskap, delaktighet från eleverna och att olikhet ses som en tillgång. (Claes 

Nilholm och docent Kerstin Göransson, 2013) 

Ernald, (2012) diskuterar i avsnitt, Varför inkludering om att förskolan/skolan ska präglas av en 

demokratisk gemenskap och delaktigt miljö där alla barn/elever har möjlighet att utvecklas och där 

olikheter ses som en tillgång.  

Sverige har dessutom skrivit på internationella styrdokument där vi förbinder oss att verka för 

utvecklingen av en inkluderande skola. (Ahlberg, 2007) menar att för att kunna arbeta inkluderande 

och integrerande samt kunna tillgodose och möta alla elevers/barns unika behov då krävs nya 

kunskaper och kompetenser för pedagogerna och lärarna i förskolan/skolan. Detta i sin tur ses som 

något som ska främja hela verksamheten och dess utveckling. Där för är det viktigt att ses över 

verksamheten så långt som möjligt för att ge barnet bättre förutsättningar utifrån inkluderingstanken. 

Andersson och Thorsson, (2007) menar att ”En av de största utmaningarna i samhället idag är att 

möta och ta tillvara olikheter i alla sammanhang. Skolan är en del av samhället och speglar det 

rådande samhällssystemet” (Andersson & Thorsson, 2007, sid 6).  

De problemområden som jag kommer att behandla i min uppsats handlar om vilka uppfattningar 

rektorer, specialpedagoger, pedagoger i förskolan och lågstadiet har om specialpedagogens roll och 

betydelse för en inkluderad verksamhet. Även behandlas i uppsatsen vikten av specialpedagogens roll 

och arbete för en lyckad inkludering av barn med särskilt behov och vilka likheter/olikheter som finns 

i förskolans verksamhet och lågstadiets verksamhet.  Utifrån tidigare forskning finns Det ett behov av 

ytterligare kunskap om specialpedagogens roll och betydelse för en inkluderad verksamhet inom 

förskolan/skolans tidigare år och eventuella likheter/olikheter som finns när det gäller 

specialpedagogens roll och betydelse inom verksamheterna. Arbetet inleds med beskrivning om vikten 
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av inkludering utifrån olika forskarens synpunkter, olika teorier och internatonationella/nationella 

dokument. 

Förutom läroplaner och kursplaner finns det en mängd dokument som på olika sätt belyser vikten av 

delaktighet och att barnets självkänsla stärks om det får uppleva delaktighet och gemenskap. 

Eriksson, (2009) beskriver ordet delaktighet i sin bok Barns delaktighet i förskolan såhär: 

”Delaktighet är ett begrepp som handlar om att få bli sedd och hörd, att få möjlighet att uttrycka sina 

uppfattningar och samtidigt få uppleva att någon intresserar sig för att lyssna på det som uttrycks”.(  s. 

203) 

I Barnkonventionens artikel 2 slås fast att alla barn har lika värde och ingen får diskrimineras och alla 

barn har rätt att gå i skolan och få det stöd de behöver för att kunna skaffa sig utbildningen. Detta är 

något som är överenskommet enligt svensk Skollag och även FN:s konvention om barns rättigheter 

slår fast i att alla barn har rätt till utbildning och att grundskolan ska vara gratis (Art. 28) 

http://unicef.se/barnkonventionen. 

I FN:s Standardregler FN (1995), för personer med funktionsnedsättning, preciseras i 22 regler vad 

som krävs för jämlikhet och delaktighet inom samhällets alla områden. 1994 har Sverige, som en av 92 

stater, ställt sig bakom UNESCO:s Salamancadeklaration (Svenska Unescorådet, 1999). Där är man 

tydligt i vad som gäller för elever i behov av stöd i skolan. I dokumentet står att elever bör undervisas 

tillsammans och att stöd skall ges inom en gemensam ram i den ordinarie skolan.  

Läroplaner och kursplaner och andra dokument pekar tydligt på elevernas rättighet att få vara 

delaktiga i en inkluderande skolmiljö. Genom Salamancadeklarationen har begreppet inkludering fått 

ett stort internationellt genomslag. I Salamancadeklarationen (2/2006) beskrivs om hur en god 

pedagogik, avsedd för barn i behov av särskilt stöd, kan komma att gynna alla barn. Pedagogiken har 

som utgångspunkt att inlärningen måste anpassas efter barns behov istället för att barn ska anpassas 

efter miljön. Det står även att den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn 

får möjlighet att undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter. De integrerade 

skolorna måste tillgodose sina elevers olika behov och ha utrymme för både olika inlärningsmetoder 

och inlärningstempon och samtidigt ge alla en kvalitativ undervisning genom lämpliga kursplaner, 

organisatoriska ramar, pedagogiska metoder, resursanvändning och samarbete med lokalsamhället. 

Stöd och tjänster skall erbjudas kontinuerligt och svara mot uppkomsten av särskilda behov i varje 

enskild skola.   

I Sverige har sedan 40-talet strävat mot “en skola för alla” där alla individer ska respekteras oavsett 

bakgrund och förutsättningar. Sedan Salamancadeklarationens tillkomst 1994 har strävan mot 

normalisering, inkludering och integrering blivit starkare.  

Att verksamheten ska utformas efter barnens behov och förskolan/skolan ska se till att alla barn blir 

delaktiga oavsett svårigheter. Barnen ska få möjlighet att vara delaktiga utifrån sina förutsättningar. 

För att uppnå detta krävs kunskap, utbildning och kompetens.  

Det är en tanke om att alla barn/elever har en självklar plats i förskolan/skolan och att pedagoger och 

personal ska kunna möta alla barn/elever oavsett ålder, kön och etnicitet.  Man ska ta hänsyn till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Skolverket, 2011:8) 

Mitt intresse för inkludering av barn i särskilt behov beror till grunden på att jag är förskolelärare och 

jag har dagliga kontakter med barn med olika behov genom mitt arbete. Mina erfarenheter och 

kunskaper om arbetet med dessa barn och deras möjligheter och hinder i förskolan har varit 

drivkraften för mitt intresse för inkludering av dessa barn i förskolan. Jag har också funderingar över 

hur inkluderingen och specialpedagogen fungerar i skolans tidigare år och hur verksamheterna i 

förskolan och skolans tidigare år kan jämföras. Jag ska genom litteratur, forskning och intervjuer 

skaffa mig en djupare kunskap i ämnet inkludering och specialpedagogens roll och betydelse för 

inkludering i förskola och skolans tidigare år 

http://unicef.se/barnkonventionen
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka vad som krävs för en lyckad inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

i förskolan och skolans tidigare år och vilka uppfattningar som finns bland rektorer, specialpedagoger, 

förskollärare och lågstadielärare om specialpedagogens roll och arbete inom förskolan och skolans 

tidigare år. Syftet är även att undersöka om det det finns eventuella likheter/olikheter inom de två 

verksamheterna när det gäller specialpedagogiska insatser och specialpedagogens roll och arbete.  

 

Bakgrund 

Historia 

Synen på barn i behov av särskilt stöd och hur de integreras med andra barn har förändrats över tiden. 

Fram till 1980 placerades barn i behov av särskilt stöd i enskilda klasser som kallade för specialklasser. 

År 1980 introducerades begreppen en skola för alla i läroplanen där används inkludering i stället för 

integrering eftersom integrering handlar om att barn/elever ska anpassas till verksamheten men 

inkludering handlar om att verksamheten ska anpassas till barn/elever. Det vill säga att barn/elever 

inte ses som problembärande utan miljön och verksamheten ska förändras efter deras behov och alla 

barn/elever får möjlighet att känna gemenskap och delaktighet. 

Enligt lärarutbildningskommitténs (SOU 1999:63) är specialpedagogens viktigaste uppdrag inom 

förskolan och skolan att arbeta så att personalen ska kunna möta alla barn utifrån deras behov och 

förutsättningar. Detta sker genom att stödja personalen via rådgivning och samarbete i arbetslaget. 

Även samarbete mellan förskolan/skolan och hemmet bidrar till att stödja barn i behov av särskilt 

stöd. När den nya läroplanen Lgr69 infördes, präglades specialundervisningen av ett annat synsätt, 

där man i större utsträckning började använda sig av gruppsamtal med elever från de övriga klasserna. 

Den nya läroplanen gav dessutom utrymme för specialläraren att samordna sina undervisningar med 

den övriga undervisningen på skolan (Vernersson, 2007, sid.24). 

I examensförordningen(SFS 2007:638) står att specialpedagogen ska under utbildningen utveckla 

”kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i 

behov av särskolt stöd”sid.5 

 

Vad är exkludering (socialt och organisatoriskt)? 

Stigendal (2004) menar att ordet exkludering betyder utestänga eller utesluta någon från något och 

han förklarar vidare att exkludering eller utanförskap alltså kan bero på många olika faktorer som 

både själv och andra kan påverka. Utanförskap kan bero på bristande vilja och att själv väljer att ställa 

sig utanför. Det kan också bero på att man har svårt att kunna lita på andra eller att man inte förstår 

varandra. Det kan också bero på att man avsiktligt blir utestängd t ex mobbning. Denna typ av 

exkludering som författaren Stigendal (2004) beskriver kan man benämna som social exkludering. En 

annan typ av exkludering som man kan råka ut för i förskolan/skolan handlar om den organisatoriska 

exkluderingen, där blir du utestängd utifrån kunskapsnivå eller funktionshinder. Hur kan då en 

organisatorisk exkludering motverkas? Då kommer man in på inkluderingsbegrepp. 

 

Vad är inkludering? 

Enligt Salamancadeklarationen (2006) är inkludering ett synsätt där skolan ska vända sig till, och 

möta alla barns/elevers skiftande behov, genom att ge dem lika möjligheter till lärande, kultur och 

kommunikation som andra i samhället. 
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Inkluderingsbegrepp är något som diskuteras mycket inom specialpedagogisk forskning. Även 

(Nilholm ,2007) anser att ett inkluderande klassrum ska innebära att olikheter ska ses som en tillgång, 

eleverna ska ha en upplevelse av tillhörighet. 

Med begreppet inkludering menas att barn i behov av särskilt stöd ska vara delaktiga i skolans vanliga 

miljöer. Eftersom begreppet integration inte täckte den betydelse av full delaktighet användas ordet 

inclusion. I ett skolsammanhang betyder inkludering att skolan ska vara organiserad utifrån det 

faktum att barn är olika. Men integrering å andra sidan innebär att barn i behov av särskilt stod ska 

passas in i en miljö ”från början” inte organiserats miljön utifrån det faktum att barn är olika och har 

rätt att vara olika. (Niholm, 2007) 

Begreppet inkludering tolkas på olika sätt; som att olikhet är något som ska accepteras eller tolereras 

eller att det är en tillgång. Inkludering handlar om att känna gemenskap och vara en del av gruppen. 

Man måste skilja på inkludering och integrering. Inkludering är att helheten anpassas till delarna, och 

integrering innebär det rakt motsatta. 

I boken som Skolverket gav ut 2010, Inkluderande undervisning, pekar Claes Nilholm och 

medförfattaren Kerstin Göransson på viktiga aspekter av inkludering: att barn/elever deltar inom 

skolans ordinarie verksamhet, att ha gemenskap på olika nivåer, en demokratisk gemenskap, att 

olikhet ses som en tillgång och att barn/elever är delaktiga i verksamheten. Det är även viktigt att 

fundera över vad man vill komma till rätta med genom att inkludera alla Barn/elever i undervisningen 

menar (Claes Nilholm, 2013). Han konstaterar vidare att för att inkluderingen ska lyckas är det viktig 

att lärarna ser alla elever som viktiga och det är också betydelsefullt att elever får stöd och ges rätt 

möjligheter. 

År 1988 förändrades specialundervisningen och man gick från speciallärare till specialpedagoger. En 

av grundtankarna var att specialpedagogen i högre grad skulle ge råd och stöd till barns/elevens hela 

omgivning, det vill säga till de pedagoger som arbetar inom verksamheter. I (Lpfö 98-10 .sid.8) 

framhålls skolans ansvar att förmedla de normer och värden som ligger till grund för begreppet 

inkludering. Det handlar inte enbart om elever med funktionsnedsättning eller om 

specialundervisning utan det är en fråga för hela förskolan.  

I (Lgr, 2011) anges under rubriken riktlinjer att alla som arbetar i skolan ska ”uppmärksamma och 

stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling 

och lärande” sid.14. Det står vidare att ” Rektor har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna 

ramar, ett särskilt ansvar för att undervisning och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får 

det särskilda stöd och den hjälp de behöver,”sid.19 Dessutom står att rektor har ansvar att se till att 

”resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som 

läraren gör.”sid.1 

I (Lgr, 2011) står under rubriken en likvärdig utbildning” undervisning ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskap.” sid. 8 

Utifrån läroplanerna är grundtanken att i första hand barns/ elevers svårigheter i förskolan/skolan ska 

sökas i deras möte med lärandemiljön och inte hos barnen/eleverna själva. Då blir det nödvändigt att 

ibland utformas ett åtgärdsprogram för barn/elever som behöver extra stöd. Detta görs för att 

pedagogen systematisk kan utveckla en lärande miljö och ett arbetssätt som passar just det barnet eller 

eleven.   

I skollagen finns inte begreppet inkludering med, men i den svenska skollagstiftningen slår fast att 

skolan ska vara tillgänglig för alla. Det finns även rekommendationer i Salamancadeklarationen där 

handlingsramen ges för undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Där står exempelvis att 

skolorna skall ge plats för alla barn oavsett deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga 

eller andra förutsättningar. Salamancadeklarationen, 8 §  

I Skollagen. 2010:800. 1 kap 4 § står att utbildningen: ”Den ska främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 
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respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”  

 Det rekommenderas i skollagen att det aktuella stödet ska ges i den ordinarie klassen. ”Särskilt stöd 

får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. 

Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör.” (Skollagen. 2010:800. 7§) 

 

Tidigare forskning 

Det finns en del forskning om specialpedagogens roll och i förskolan/ skolan. Enligt Persson, (2008) 

är det specialpedagogens uppgift att arbeta för att utveckla kvaliteten i verksamheten så att en god 

lärandemiljö kan erbjudas till alla elevers behov. Vidare skriver Persson att specialpedagogens 

förväntas att driva utvecklingsarbete för att utveckla arbetssätt, metoder samt att stödja personal. 

Specialpedagogen skall kunna arbeta med föräldrar och arbetslag. Men Bladini, (2004) anser att 

specialpedagogens yrkesroll är otydlig i verksamheterna. De olika professionerna i skolan har olika 

förväntningar på specialpedagogen. Emanuelsson, (2001) hävdar att som specialpedagog är det viktigt 

att tydligt definiera sin yrkesroll och att arbetsgivare och arbetstagare är överens om 

arbetsbeskrivningen. Det finns olika uppfattningar om specialpedagogens roll och betydelsen för en 

inkluderande verksamhet inom Förskolan/ skolans tidigare år därför bestämde jag att undersöka detta 

i mitt skolområde. Det finns också forskning kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan/skolan. Men det saknas kunskap om vilka likheter och olikheter finns mellan förskolan/ 

skolans tidigare år när det gäller specialpedagogens roll och betydelse för de verksamheterna.   

Nilholm,( 2006) skriver i en rapport för Skolverket, Inkludering av elever i behov av särskilt stöd, att 

elever som går på specialundervisningen lämnar sitt klassrum och sina kamrater för att få extra stöd 

och hjälp. Detta kan för många elever skapa en känsla av utanförskap. Persson, ( 2007) menar att 

skolan har blivit mer segregerade och att eleverna möts allt mer sälla i sina hemklassrum. Juul och 

Jensen, (2003) anser att förskolans flexibla beskaffenhet underlättar för mötet med barn i behov av 

särskilt stöd. De påpekar dock att barnantalet i grupperna och det pedagogiska förhållningssättet har 

stor betydelse för kvaliteten i verksamheten. 

Inom forskningen på senare tid ses inte eleven som bärare av problemet utan har forskningen inrikta 

sig på elevers svårigheter i en lärandekontext, miljön där eleven vistas i. Det finns olika forskning och 

modell som kan hjälpa pedagoger att bygga upp sin undervisning på bästa sätt, exempelvis, Johnsson 

& Johnsson,( 2001) grundade en grupperingsmodell som betonar styrkan i alla elevers olikheter.  

Utifrån modellen ska gruppen vara en blandad grupp då kan man få bra resultat både i grupp-och 

individnivå. Det som är viktig att alla i gruppen känner sig viktiga och en del av gruppen och arbetet. 

Alla ska sträva efter ett gemensamt mål och de ska för förståelse för varför man ska samarbeta. 

Gruppmedlemar lär sig att arbeta tillsammans och delar med sig av materialel som finns. Faktorer som 

är viktiga i modellen är att det ska finnas material till någon för att gruppmedlemar lära sig att dela 

med sig och även är rollfördelningen en viktig faktor i arbetet. Det är betydelsefullt att skapa pålitligt 

klimat för att uppnå detta ska elever känna till varandras roller och kunna lita på varandras förmågor.  

Varje grupp måste efter avslutat arbete diskutera och komma fram till vad som fungerade respektive 

kan utvecklas till nästa gång. Betoning i denna modell ligger på att eleverna ska arbeta tillsammans. 

Diskussionsuppgifter ska diskuteras tillsammans i grupp när medlemmarna först går igenom 

uppgifterna individuellt (Göransson, 2004). 

Lutz, (2006) menar att förskolan präglas av en individuell syn sätt. I förskolan finns det alltid barn 

som pedagoger finner en oro för och ofta ett mindre antal barn som bedöms ha, behov av särskilt stöd. 

De referensramar som används för denna definition var starkt beroende av den miljö som 

pedagogerna och barnet befinner sig i. Ekonomiska nedskärningarna har medfört ett ökat tryck att 

skilja ut enskilda barn för att frigöra resurser detta gjorde att läggs problemet på barnet.( Lutz, 2006) 

menar att förskolan har under förhållandevis lång period haft en verksamhet där i princip barn med 
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olika bakgrund har inkluderats i verksamheten, spridningen av åldrarna påverkar miljön till 

anpassning av en inkluderad miljö med bred variation av pedagogisk verksamhet i mötet av barnet 

med olika bakgrund. 

Utifrån skolverkets rapport (nr.334,2009) handlar inkluderingen om det sociala samspelet som består 

bland annat att lära sig de sociala koder som barn/elev kan ha svårigheter med. Detta kräver tid, 

resurs och samarbete mellan olika personalkategorierna på förskolan/skolan. Vidare beskrevs om det 

är viktigt att inte anpassa material och arbetssättet efter barn/elever i behov särskild stöd utan vid 

planering av lektionen ska ta hänsyn till dessa barns/elevens svårigheter. Detta är gynnsamt för fler 

barn/elever i klassen och de få också glädje av materialet och arbetssättet som är planerad efter 

barn/elever i behov av särskilt stöd. Det stod även i rapporten att klassen hade en resursperson som 

resurspersonen och lärare fungerar som ett team vilket gjorde att minskade exkludering av barn/elever 

i behov av särskilt stöd. 

Även är det viktigt att läraren också genom sitt förhållningssätt visa att det bara är positivt med 

olikheter (Skolverket, rapport 334, 2009).  

I en artikel i tidningens Förskolan skriver Granath, (2006) om Gun- Marie Westo som är 

specialpedagog och undervisar vid högskolan Dalarna. Westo intervjuas om sin avhandling 

Lekprocessen – specialpedagogisk intervention i förskolan där beskriver hon hur man kan som 

arbetslag inom förskola, arbetar för att inkludera barn som riskeras exkluderas. Hon menar att hela 

lekprocessen är ett förhållningssätt, ingen metod. Man skall se till helheten, inte utgå från att det är 

barnet som är problembärare, utan se hela bilden, barn, personal och miljö. Utgå från där vi är, att vi 

har en situation som ska förbättras och kan bara se framåt. Där diagnoser, sociala bakgrunder samt 

funktionshinder är av mindre betydelse. Lekprocessen bygger på gemensamma krafter där föräldrar, 

lärare och specialpedagoger gemensamt kan förändra och bryta negativa mönster i mötet med barn i 

behov av särskilt stöd. Det är aktivitet som stärker barnets förmåga att upptäcka, utforska och lära. 

Denna process kräver att läraren aktivt deltar och samspelar i leken. Barnet och den vuxen ska 

tillsammans styra upp lekens innehåll och form. Det handlar om kommunikation, ord, repliker, och 

gester som växlas. På så vis stimuleras barnet till reflektion och övas i att agera tillsammans med andra 

(Granath, 2006). 

Emanuelsson, (2004) skriver om hur tankarna på en integrerad ”en skola för alla” utvecklades vid 

sekelskiftet. Det handlade om att barn från alla grupper i samhället skulle kunna göra grundutbildning 

tillsammans, de skulle integreras. Detta har skapat svårigheter att kunna möta alla barn. Av de 

konsekvenser som uppstått har det blivit ett behov av att dela upp barn efter olika kriterier. Hedegaard 

Hansen,(2012) diskuterar inkludering och han menar att om vi förstår och acceptera inkluderingen 

som individens rättighet och en förutsättning för lärande och utveckling detta gör att inkluderingen i 

princip ä rutan gräns. I känslan av delaktighet kommer det i princip inte finnas några gränser för 

mångfald och inga gränser för rätten att delta, eftersom det är en rätt som är nödvändig för alla 

individer och alla barn och deras lärande och utveckling (Hedegaard Hansen, 2012).  

Ahlberg,( 2001) beskrivs specialpedagogiska forskningsperspektiv av olika forskare som visar hur den 

praktiska utformningen av det specialpedagogiska arbetet ser ut på skolorna och detta orsakar olika 

konsekvenser. Vidare skriver hon att en av den specialpedagogiska forskningens uppgifter är att 

beskriva barns olikheter och de pedagogiska konsekvenser som dessa olikheter medför. Den svenska 

forskningen som bedrivs inom det specialpedagogiska området domineras av frågan huruvida 

inkludering eller exkludering är mest gynnsamt för elever i behov av särskilt stöd. Den kan delas upp i 

två perspektiv, det individinriktade perspektivet som skapar en kategoriserande undervisning samt i 

deltagarperspektivet som syftar till att skapa en mera inkluderande miljö. År 2002 genomförde 

Skolverket en studie på uppdrag av regeringen med titeln I särskola eller i grundskola. Rapporten 

utvärderar integrering av särskolebarn i grundskoleklasser, kvaliteten i undervisningen i särskola 

jämfört med i grundskola samt försöksverksamheten med föräldrainflytande. Rapporten bygger på 

resultat från en enkätundersokning från särskoleansvariga i landets samtliga kommuner samt 

fallstudier i nio kommuner, där gjordes intervjuer med rektorer, lärare och vårdnadshavare. 

Övergripande mål är att skolan ska kunna erbjuda en inkluderande undervisning men i verkligheten är 
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det svårt att få detta att fungera. Detta beror på en del förutsättningar exempelvis, vissa lärare tycker 

att detta kräver alldeles för stor personlig insats som man inte får betalt för, ekonomiska möjligheter 

lärares tillgång till specialistkunskap i flexibelt stöd i form av Elevhälsan (Nilholm, 2006).  

En viktig faktor för en lyckad inkludering är att specialpedagoger ska ha ett nära samarbete med 

rektorer och övriga personal och(Eriksson, 2009) anser att det på ledningsnivå är väsentligt att se till 

personaltäthet/resurser, barngruppers storlek, arbetslagens sammansättning samt betydelsen av att 

låta personalen känna uppskattning. Även Shepherd & Hasazi,( 2006) menar att en av de viktigaste 

faktorerna för en positiv inkludering är ledningens attityd och kunskap. Ahlberg (2009) menar att 

skolledarnas syn på det specifika funktionshindret dessutom har en stor inverkan på den övriga 

personalens förhållningssätt.  

Byström och Nilsson, (2002) har i sin studie: Specialpedagogers verksamhet efter examen gjort en 

enkätundersökning med 259 specialpedagoger som har grundutbildning som lärare, förskollärare eller 

fritidspedagog. De visar genom sin undersökning på att grundutbildningen har viss betydelse, men än 

mer betydelse har rektor/lednings kunskap och inflytande, synliga och dolda maktstrukturer på den 

enskilda arbetsplatsen och kollegors förväntningar för att lyckas med det specialpedagogiska arbetet. 

Författarna beskriver vidare att specialpedagogen behöver tydliggöra sin kompetens och skapa en fast 

yrkesidentitet. Specialpedagogens uppdrag är att i samarbete med rektorer och övriga pedagogerna 

skapar en gynnsam inlärningssituation och åstadkomma en kontinuerlig utveckling inom 

verksamheten som helhet. För att uppnås detta behövs stöd från ledning.  

Juul och Jensen, (2003) menar att förskolans flexibilitet gynnar barn i behov av särskilt stöd. De säger 

dock att det pedagogiska förhållningssättet har stor betydelse för hur väl man lyckas. Det är också 

viktigt att på organisationsnivå skapa stabila arbetslag för att pedagogerna ska få chans att utveckla ett 

gemensamt synsätt när det gäller inkludering och inkludering av barn i behov av särskilt stod. 

För att inkludering ska genomsyra förskolans verksamhet menar (Egelund, Haug och Persson, 2006) 

att hela organisationen måste vara delaktig. Det måste ges förutsättningar för reflektion och 

diskussion mellan pedagoger, specialpedagoger och arbetsledare. Detta betonas i alla intervjuer att 

nära samarbete mellan pedagogen, föräldrar, specialpedagogen och rektorn är en viktig förutsättning 

för inkludering av barn/elever i behov av särskilt stöd. 

Nilholm, (2008) anser att hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd bör bedrivas är en 

kontroversiell fråga, både inom internationell/nationell forskning. Forskning inom special pedagogik 

domineras av två tydliga perspektiv där den ena sidan menar att elever mår bättre av att exkluderas 

medan den andra sidan förespråkar inkludering. Det finns dock ett tydligt ställningstagande inom 

forskningen för att elever i behov av särskilt stöd ska inkluderas (Damaris, 2003). 

Flera länder i Europa strävar efter att övergå från ett exkluderande synsätt till ett mer inkluderande 

synsätt, precis som i Sverige (European Agency for Development of Special Needs Education, 2003). 

Enligt Nilholm, (2006)” det finns endast indikationer på vilka faktorer som gör att inkludering 

uppstår. Följande faktorer brukar lyftas fram som avgörande för att inkluderande processer ska 

uppstå:  

 Ledarskap med en klar vision  

 Engagemang från elever och föräldrar  

 Övergripande planering med uppföljningar  

 Reflektion  

 Kompetensutveckling  

 Flexibelt stöd  

 Övergripande policy  

 Samarbete i undervisningen  
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 Goda ekonomiska möjligheter”( sid.44) 

 

Studiens teoretiska ram  

En teoretiker som har haft en stor betydelse för forskningen kring lärande och utveckling är Vygotskij 

,(1999). Han grundade tanken att lärande är en funktion av interaktion med andra. Han menar att 

genom delaktighet i kunskaper lär sig barnen att kommunicera och förstå världen och att följden blir 

att lärande och utveckling kommer att fungera som sociokulturella företeelser (Vygotskij, 1999).  

Säljö, (2000) menar att kommunikation är ett av de viktigaste begreppen i det sociokulturella 

perspektivet tillsammans med interaktion, samspel och inkludering och ur ett sociokulturellt 

perspektiv lär sig barnet redan från början utifrån det sociala samspel som de vuxna uppmuntrar.  

Även lyfter Dysthe,( 2003) lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv: ”lärande har med relationer 

att göra; lärande sker genom deltagande och deltagarnas samspel; språk och kommunikation är 

grundläggande element i läroprocessen” (Dysthe, 2003, sid. 31). 

Vidare poängterar hon att lärandet inte är något som bara sker i barns/elevens huvud utan också i den 

lärandemiljön som barn/eleven befinner sig i. Alltså innebär det att både den individuella och den 

sociala lärandemiljön som barn/eleven vistas i vävs samman i den sociokulturella inlärningsteorin. 

Som förskollärare ser jag hur utvecklingen sker hos barn i det dagliga arbetet och att miljön och 

samspelet mellan barn/barn eller vuxen/barn är två viktiga faktorer för barns utveckling vilket är 

överens med det sociokulturella perspektivet. Därför sociokulturella teorin är viktig i mitt arbete.  

Specialpedagogiken har koppling till andra kunskapsområde såsom sociologi, pedagogik, medicin, 

psykologi och filosofi. Influenser från olika teorier har haft stor betydelse för kunskapsbildningen 

inom specialpedagogiken och framväxt av. Enligt min uppfattning har detta i sin tur har haft stor 

påverkan på synen på den specialpedagogiska yrkesrollen. 

Och synen på barn/elever i behov av särskilt stöd. För att kunna få en förenklad bild av 

specialpedagogiska forskningen beskrev forskarna specialpedagogiken utifrån två olika perspektiv. 

Exempelvis identifierar Ahlberg,( 2001) ett individinriktat perspektiv samt ett deltagarperspektiv och 

Nilholm, (2006) benämner de nyss nämnda perspektiven ett kompensatoriskt perspektiv och ett 

kritiskt perspektiv, samma perspektiv fast olika begrepp. Det individinriktade perspektivet har sina 

rötter i medicinsk och psykologiskt inriktad forskning och här blir det den enskilde individen som 

studeras för att finna förklaringar till att denne hamnar i svårigheter. Då är det individen som ses som 

äger problemet. Detta gör att screening, diagnostisering och exkludering av barn i behov av särskilt 

stöd ökar (Tetler, 2009). 

Detta perspektiv har fått stor genomslagskraft i skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd. 

Specialundervisningens uppgift blir här att kompensera för elevernas brister så att de ska kunna 

uppnå skolans krav och konsekvens blir i form av ökad segregering Ahlberg(2001). 

Deltagarperspektivet flyttar fokus från den enskilde elevens svårigheter till skolans verksamhet.  

Inom specialpedagogisk forskning har två olika perspektiv på elevers olikheter lyfts fram särskilt i 

förhållande till inkluderingsidén (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Det ena perspektivet 

kallas för det kategoriska och det andra för det relationella. Enligt det kategoriska perspektivet är 

behovet av särskilt stöd kopplat till egenskaper hos eleven. Svårigheter för enskilda elever att till 

exempel uppnå skolans mål är beroende på just egenskaper hos den enskilda eleven, som exempelvis 

har en tal- och språkstörning, en utvecklingsstörning eller någon annan ”störning”. 

Enligt det relationella perspektivet är behovet av särskilt stöd kopplat till utformningen av 

lärandemiljöer. Orsaker till svårigheter för enskilda elever att uppnå skolans enligt detta perspektiv 

kan hitta i relationen mellan miljöns och personens förutsättningar och miljön är en viktig enligt 

faktor enligt detta perspektiv. 
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Det kategoriska perspektivet har av tradition varit dominerande inom specialundervisning som i sin 

tur lett till exkluderande lösningar skriver (Emanuelson, 2007). Det relationella perspektivet öppnar 

däremot upp för möjligheter till inkludering. Emanuelson betonar att möjligheterna för att lyckas 

beror till stor del på hur väl samarbetet i arbetslagen fungerar.  

Avellan,( 2007) skriver om vikten av att anpassa verksamheten så att alla barn kan medverka. Detta 

för att inte den ”svaga” ska blir en belastning och riskera att uppleva ett utanförskap i gruppen. Luts 

,(2006) menar att enskilda satsningar för enskilda barn kan vara nödvändiga för att undvika att 

hamna i segregerande lösningar för barn med vissa typer av problem.  

Utifrån alla teorier som jag gick igenom handlar inkludering om att barn/elev känna gemenskap och 

att känna sig delaktig detta är betydelsefullt för deras utveckling. Att få vara tillsammans med andra 

barn och känna att man är en intressant lekkamrat är en viktig faktor för utvecklingen. Barns/elevers 

olikheter ska ses som en resurs i gruppen, alla kan lära av varandra. Här har förskolan/skolan en viktig 

roll att bidra till att alla barn upplever och känner att de är en del av gruppen och får känsla av 

gemenskap. 

Claes Nilholm beskriver i sin bok Perspektiv på specialpedagogik om specialpedagogik och olika 

perspektiv inom specialpedagogiken. Han uppger att begreppet specialpedagogik innebär att det finns 

lärande situationer där den vanliga pedagogiken inte räcker till. De specialpedagogiska åtgärderna 

riktas mot vissa grupper; döva och hörselskadade barn, barn som är blinda eller har en 

synnedsättning, barn i problematiska lärandesituationer samt barn med utvecklingsstörning. Det finns 

olika sätt att se på specialpedagogik inom forskningen. Enligt Nilholm finns det tre perspektiv inom 

forskningen om specialpedagogiken. Det kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet. I det 

kritiska perspektivet ifrågasätter man grunderna för specialpedagogiken. I dilemmaperspektivet är en 

viktig utgångspunkt hur olika utbildningssystem hanterar individers olikheter (Nilholm, 2007).  

Det kompensatoriska perspektivet (som tidigare varit dominerande) karaktäriseras av att särskilda 

behov ses som en individuell egenskap och barn/elev som är bärande på problemet och detta ska 

kompenseras med olika medel 

Ett kritiskt perspektiv innebär, å andra sidan, att svårigheterna lokaliseras till faktorer utanför 

individen det vill säga miljön. Utifrån detta synsätt är barns olikhet ett grundläggande faktum som det 

pedagogiska arbetet måste anpassas till. Kategorisering och diagnostisering av individer uppfattas som 

stigmatiserande för dessa. Barns olikhet är något som ska ses som en tillgång och som något som 

berikar skolan. Särlösningar ska undvikas och barns rätt till delaktighet betonas. (Special)pedagogisk 

kompetens ses följaktligen som länkad till en förmåga att anpassa undervisningen till barns olika 

förutsättningar så att alla känner delaktighet i arbetet.  

Det kritiska perspektivet uttrycker alltså i mångt och mycket en helt annan syn på specialpedagogiken 

och dess funktioner än man har i det kompensatoriska perspektivet.  

Dilemma perspektivet ses som ett sätt för utbildningssystem att hantera ett grundläggande dilemma 

som kan beskrivas att man ska ge alla barn ”samma sak”, samtidigt som man måste anpassa sig till 

barns olikheter. Detta dilemma försvinner inte men måste hela tiden finna balansen. Eftersom 

dilemmat kvarstår så kommer man hela tiden att göra skillnad mellan elever och på så sätt skapas 

dilemma när det gäller inkludering eller exkludering av barn i behov av särskilt stod.  

Emanuelsson,( 2001) poängterar i avsnittet Inkluderande undervisning att ”alla har rätt till hel och full 

delaktighet. Eftersom alla är lika värda ska heller ingen uteslutas eller avskiljas som umbärlig eller 

oönskad. Olikheter människor emellan betraktas mer som en tillgång för det gemensammas bästa än 

som orsaker till problem och svårigheter.”(sid.14) 

Det kategoriska perspektivet har av tradition varit dominerande inom specialundervisning som i sin 

tur lett till exkluderande lösningar skriver (Emanuelson, 2007). Det relationella perspektivet ökar 

däremot möjligheter till inkludering. Författaren betonar att möjligheterna för att lyckas beror till stor 

del på hur väl samarbetet i arbetslagen fungerar. Detta upplever jag i mitt dagliga arbete med barn i 

förskolan. 
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Metod 

Datainsamling 

För att få fram information för studien använde jag av kvalitativa samtalsintervjuer. Jag intervjuade 

olika verksamma pedagoger såsom rektorer, specialpedagoger, lågstadielärare och förskollärare. 

Förhoppningsvis resultatet av dessa intervjuer kommer visa på vad undersökningspersonerna anser är 

viktigt i arbetet med en inkluderande verksamhet. Den kvalitativa intervjun kan beskrivas vara 

ostrukturerad eller semistrukturerad (Bryman, 2011). Jag valde semistrukturerade intervjun då håller 

mig till teman och tänkbara följdfrågor efter frågeställningarna i intervjusituationen för att få 

förståelse om intervjupersonens uppfattning om ämnet. Kvale, (1997) beskriver den kvalitativa 

forskningsintervjun som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening.” (sid.13 ) 

Esaiasson m.fl, (2007) och Kvale, (1997) skriver även” Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och 

kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld”. 

(sid.70 ) 

Esaiasson,( 2007) ger råd om hur en intervju ska utföras och konstrueras. Han menar att faktorer som 

form och innehåll spelar stor roll samt att det är viktigt att innehållet kopplas till studiens 

frågeställningar för att intervjun ska bli så levande som möjligt och driva fram. Man bör också undvika 

varför-frågor då utgången av dessa frågeställningar kan uppfattas som läxförhör. Intervjufrågorna (se 

bilaga 2) är öppet formulerade och innehåller uppvärmningsfrågor och frågor inriktade mot syfte och 

frågeställningar. Intervjufrågorna skickades ut till informanterna så att de fick en chans att förbereda 

sig inför intervjuerna. Tanken med det var att informanterna skulle känna sig bekväma i 

intervjusituationen och väl förberedda. 

 

Bearbetning och analys av insamlade data 

Under bearbetning av intervjuerna har jag lyssnat på mina inspelningar och transkriberingen av 

intervjuerna genomfördes i löpande text därefter gjordes sammanfattning av dem. Sedan 

omstrukturerades dem för att vara enklare att analysera. Enligt Trost, (2010), gör detta att alla 

intervjudata får samma struktur och blir lättare att analysera. Metoden ger också fördelen att jag har 

kunnat ta bort de material som inte behövs för att få fram ett resultat. I studien har sedan kopplat de 

svar som jag fått av informanterna till de frågeställningar jag formulerat för att hjälpa mig att uppnå 

mitt syfte.  

 

Urval av deltagare 

Kommunen valdes utifrån ett så kallas för bekvämlighetsurval Bryman, (2011) då valde jag den 

kommun som jag själv bor i. Även valdes de utvalda informanterna som presenterade i denna studie ut 

ur samma skolområde som jag bor i och även arbetar. Ett sådant urval innebär att de intervjuade valts 

ut för att de funnits nära till hands och tidigare varit kända för mig. Även intervjuade jag några av de 

till mina tidigare examensarbeten. Detta gjorde det att vi hade ett bra samarbete under intervjuerna 

och de var mycket avslappnad under tiden och vi kunde ha en bra dialog och samtal. 

 

Genomförandet 

Den inledande kontakten med, rektorer, förskollärarna lågstadielärarna och specialpedagogerna togs 

via e-post, där jag presenterade mig själv och studiens syfte. jag fick ta på nio intervjupersoner och tid 

och plats för intervju bekräftades via e-post. Alla intervjupersonerna arbetar på samma skolområde 
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som jag själv arbetar. Följebrevet (Bilaga 1) där information om studien och de forskningsetiska kraven 

var nertecknade skickades till alla intervjupersoner via e-post. 

Intervjupersonerna fick själva bestämma plats för intervju och de flesta genomfördes på 

intervjupersonernas arbetsplatser, i avskildhet.  

Intervjuerna tog mellan 25-45 minuter att genomföra och jag använde mobiltelefon för att spela in 

intervjuerna, vilket gav en mer avslappnad situation detta kan beror på att man är mer van vid 

mobilen än bandspelaren. Bryman, (2011) anser att det är en fördel med att spela in intervjun vilket 

underlätta för forskaren att vara mer uppmärksam på vad som sägs och hur det sägs. Man får 

möjligheten att följa upp med en följdfråga där det behövs. Även i arbetet med analysen är 

inspelningen en fördel vilket ger möjlighet att återgå till inspelningen för att få en tydligare bild av det 

som sagts. Enligt Kvale, (1997) och Bryman, (2011) i en kvalitativ intervju vill forskaren ha flödiga svar 

därför avbryta inte jag intervjupersoner för att inte störa deras tankar. 

Kvale, (1997) menar att det är viktigt att intervjupersonerna känner sig trygga i intervjusituationen för 

att kunna delge sina upplevelser. Intervjuerna inleddes med att jag kort återberättade syftet med 

studien. Därefter förklarade jag ramarna för intervjun vad gällde tid, att intervjun startar med 

bakgrundsfrågor därefter ställdes frågor om inkludering och specialpedagogens arbetsuppgifter i både 

verksamheten. I slutet av vissa intervjuer gjorde jag en kort sammanfattning av det vi pratat om för att 

intervjupersonen får en chans att lägga till eller tydliggöra. Alla intervjuer avslutades med att fråga om 

de hade något att tillägga.  

Genom att lyssna aktivt och bekräfta med mitt kroppsspråk försökte jag skapa ett bra samspel under 

intervjuerna. Efter varje intervju reflekterade jag över och noterade hur samspelet sett ut mellan mig 

och intervjupersonen. Jag gjorde också en första sammanfattning av det intervjupersonen lyft fram. 

Jag noterade dessutom om det var något särskilt som kommit fram under intervjun, som skapat nya 

tankar hos mig angående studiens genomförande eller syfte. Det sker enligt (Kvale, 1997) en analys 

redan under intervjutillfället då intervjuare tolkar det intervjupersonen svarar och försöker fånga 

personens upplevelse på ett bra sätt.  

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes i löpande text, ord för ord. Jag transkriberade samma 

dag som intervjun genomfördes, för att kunna minas situationer. Genom att läsa igenom 

transkriberingarna i sin helhet, med hjälp av mina sammanfattande anteckningar skapade jag teman 

utifrån mina frågeställningar. I analysen hade jag stor hjälp av de teman som jag skapade utifrån mina 

frågeställningar. Detta gjorde att jag kunde se mönster i svaren Bryman,(2011) beskriver det tematiska 

analysförfarandet som ett vanligt sätt att analysera inom den kvalitativa forskningen. Slutligen 

analyserade jag resultaten med utgångspunkt i Nilholms två perspektiv inom forskningen om 

specialpedagogiken. Det kompensatoriska perspektivet och det kritiska perspektivet och. För att kunna 

dra slutsatsen. 

 

Etiska överväganden  

Metoden som har valts för den här studien är kvalitativa samtalsintervjuer. När man gör en intervju 

bör man först tänka på informationskravet som innebär att informanten informeras om vart intervjun 

kommer att publiceras och vilka som kommer att ta del av den. Man bör också informera varför 

intervjun görs och vad syftet med studien är. Det är också av vikt att som intervjuare redogöra för att 

det är frivilligt att delta och att informanten har rätt att avbryta när som helst. De får under inga 

omständigheter känna sig tvingade att delta i undersökningen. Viktig information som informanten 

måste få är att studien inte är tänkt att kritisera deras arbete utan för att undersöka hur inkludering 

ser ut i förskola/skola till exempel. Samtyckeskravet innebär att den man intervjuar ska samtycka till 

att delta och att denne vet sina rättigheter gällande intervjun. Konfidentialitetskravet handlar om att 

den man intervjuar ska få förbli helt anonym om så önskas och att inga uppgifter lämnas ut om vet 

denne är. Nyttjandekravet är det sista som intervjuaren behöver rätta sig efter då en intervju 

genomförs. Det handlar om att de uppgifter som samlats in inte kommer att användas i annat syfte än i 

den tilltänkta studien. Det viktigaste gällande alla dessa krav är att informanten vet att det är frivilligt 
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att delta och att hans/hennes identitet inte kommer att synliggöras utan samtycke (Vetenskapsrådet, 

2006).  

Jag informerade alla informanten genom informationsbrev (bilaga1) om att deltagandet naturligtvis 

var frivilligt och det var inte bindande utan att ni kunde när ni vill avbryta er medverkan och 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt. De uppgifter som ni lämnar i intervjun kommer 

enbart att användas i forskningssyfte. Som deltagare kommer ni att avidentifieras, d.v.s. er identitet 

kommer inte på något sätt att kunna kopplas till era avlagda svar. Ingen del av materialet kommer att 

tillhandahållas för kommersiellt bruk eller andra icke- vetenskapliga syften. 

 

Tillförlitlighet 

Bryman, (2011) menar att inom forskningen diskuteras de begrepp som reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet går att använda på en kvalitativt genomförd studie. Validiteten har traditionellt 

handlat om resultat av mätningar och siffror. Reliabiliteten undersöker sannolikheten att kunna 

genomföra en studie och få samma resultat. Eftersom den kvalitativa forskningen inte söker efter den 

generella synen på fenomen, utan strävar efter att förstå den enskilda individens uppfattningar därför 

utgår jag från begreppen reliabilitet och validitet. 

Studiens syfte och frågeställningar har varit en utgångspunkt i hela processen och särskilt i utformning 

av intervjuguiderna och tematiseringen av intervjusvaren. Teman och frågor har formulerats för att 

svara på studiens frågeställningar. Inspelningarna och transkriberingen av intervjuerna har 

underlättat i analysarbetet och är även det bra för studiens validitet.  

Intervjuerna har skett utifrån den semistrukturerade formen vilket gör det omöjligt att få samma 

resultat. Det är en vanlig kritik mot kvalitativ forskning enligt Bryman, (2011) att det blir svårt att 

generalisera en kvalitativt genomförd undersökning. Hänsyn måste också tas till att den kvalitativa 

forskningen inte är ute efter att söka resultat som kan generaliseras, utan undersöker den enskilda 

individens uppfattningar och upplevelser om fenomen. Detta gör det svårt att tala om reliabilitet. 

Däremot har jag ensam genomfört intervjuer och analyser.  

Enligt Kvale, (1997) finns det inte någon given mall för hur den kvalitativa intervjun bör utföras krävs 

av intervjuaren att under intervjun ta beslut och förhålla sig reflekterande. Jag har under 

specialpedagogutbildningen genomfört kvalitativa intervjuer, men jag kan inte påstå att ha den 

färdigheten som krävs för att inte påverka intervjupersonen genom till exempel att ställa ledande 

följdfrågor. Jag är också medveten om att deltagarna i en kvalitativ studie kan påverkas av 

intervjuarens egenskaper exempelvis kön, ålder och personlighet. Bryman, (2011) Jag anser dock att 

studien undersöker det som ska undersökas, det vill säga validiteten i studien var relativt hög. Vid 

samtalsintervjuer som metod vet jag inte hur pedagogerna faktiskt arbetar utan bara hur de säger att 

de arbetar samt vad de säger om hur de ser på en inkluderande verksamhet och hur verksamheten där 

de arbetar på är utformad. Däremot kan reliabiliteten i svaren anses låga då studien avser att behandla 

hur lärarnas arbete påverkas av ett inkluderande arbetssätt. Detta kan förstås se annorlunda ut från 

termin till termin och svaren på intervjuerna kan således se annorlunda ut om de skulle ställas vid ett 

annat tillfälle. 
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Resultat 

För att skapa en bild av lyckad inkludering av barn i behov av särskilt stöd inom förskolan och i 

lågstadiet och specialpedagogens roll/arbete i en inkluderande verksamhet samt eventuella 

likheter/olikheter när det gäller specialpedagogiska insatser. Då intervjuades två rektorer, två 

specialpedagoger, två lågstadielärare, tre förskollärare som arbeta i samma skolområde. 

 

Intervjuer med rektorer 

Rektor 1 

Hon har arbetat som rektor nio år. I skolan som hon arbetar på finns 206 barn från 1-7 år. Skolan 

består av fyra förskoleavdelningar, fyra förskoleklasser och två årskurs 1-klasser. I förskolan finns sju 

barn med åtgärdsprogram och ett barn är under utredning och i skolan finns tolv barn med 

åtgärsprogram och ett barn är under utredning. Rektorn har bland annat till uppgift att ordna 

kompetensutveckling till pedagoger, handledning, samarbeta med specialpedagogen och fungerar som 

ett bollplank. Hon ingår även i Månagruppen (den lokala elevhälsan) som har för uppgift att utreda, 

sammanställa behoven i de olika barn- och elevgrupperna, samordna insatser, ha möten med 

föräldrar/personal om barn/elever i behov av särskilt stöd. Rektorn berättar att det finns en 

specialpedagog som arbetar både på förskolan och i skolan (förskoleklass och årskurs 1). 

Specialpedagogen arbetar 20 % i förskolan och resten i skolan. Rektorn berättar att i skolan ska alla 

elever uppnå målen. På grund av detta måste ett åtgärdsprogram för barn i behov av särskilt stöd 

skrivas men det är inte obligatorisk i förskolan därför sätta mer stöd och resurser i skolan än i 

förskolan. Rektorn berättar vidare om att specialpedagogens uppgifter är att observera enskilda 

barn/elev, barn/elevgruppen och pedagogers arbetssätt, handleda arbetslagen, hjälpa pedagogerna 

med att skriva åtgärdsprogram och ha samtal med föräldrarna. Vidare berättar hon att inkludering för 

henne är motsatsen till exkludering och vi är olika med olika villkor men alla ska ha plats i 

gemenskapen. Hon tycker att personalens uppfattning av en inkluderande verksamhet är det viktigt. 

Hon säger att det finns fortfarande det tankesättet hos pedagoger om att speciallärare eller 

specialpedagog ska plocka ut barn/elever och de uppfattningarna är inte rätt. Hon berättar vidare att 

specialpedagogens huvuduppgift är handledning och ge råd och idéer om hur pedagogerna ska arbeta 

för att inkludera barn/elever i behov av särskilt stöd i verksamheten. Hon stödjer specialpedagogen 

genom att påpeka vilka uppgifter hon har och fungera som ett bollplank. Hon tillägger att det är viktigt 

med specialpedagog i förskolan eftersom specialpedagogen hjälper pedagoger att utveckla 

verksamheten samt att de ser möjligheter och inte hinder. 

 

Rektor 2 

Hon har arbetat som rektor i sex år. Hon arbetar i en skola där årskurs 1-9 finns. På lågstadiet finns två 

årskurs1, fyra årskurser 2 och tre årskurs 3 sammanlagt finns 200 elever i lågstadiet. Hon berättar om 

att det blev färre barn med åtgärdsprogram efter nya skollagen och läroplanen att man ska skilja 

mellan särskilt stöd(att göra utredning och skriva ett åtgärdprogram) och stöd. Hon berättar vidare att 

hon utreda anmälningar som kommer från pedagoger som är oroliga för elever och tar beslut om det 

behövs skriva årgärdsprogram eller inte, i utredningen är specialpedagogen med som en bollplank. 

Hon är med i den lokala elevhälsan som kallas för månggruppen där diskuteras om elever och vilka 

behöver särskilt stöd eller stöd. Rektorn är ibland med vid mötet med föräldrarna vid behov. Även är 

hon med i lärarträffarna för att diskutera vilka stöd behöver lärarna när det gäller stöd och särskilt 

stöd. Hon berättar vidare att varje höst termin görs en screening av alla elever för att kunna kartlägga 

vilka elever har uppnått målen och om det behovs uppföljning för elever som inte uppnått målen. 

Rektorn berättar om det finns 4 specialpedagoger  

i skolan och de har som arbetsuppgifter att vara flexibla, att handleda, att tänka på hur miljön ska 

organiseras, att hjälpa intensivt visa barn under en period. De är med i lokala elevhälsan som har 

sammanträde en gång i veckan och diskuterar kring elever som behöver stöd eller särskilt stöd. De är 
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även med ansvarige mentor i mötet med föräldrarna. Rektor berättar om att i skolan ska 

specialpedagogen handleda enskilda lärare men i förskolan är det arbetslagen som får handledning 

och i skolan ska alla elever uppnå målen men inte i förskolan. Att få stöd och handledning är likheter 

mellan de två verksamheterna. Inkludering utifrån rektors perspektiv handla om att i möjligaste mån 

planerar verksamheten på så sätt att fungerar för alla barn helst redan under planeringsdagar och att 

tänka rätt på en gång att alla elever kunna lyckas på första försök, inte att eleven misslyckas därefter 

ska arbetssättet och verksamheten anpassas efter elevers behov. Hon berättar om att för en 

inkluderande verksamhet ska fungerar krävs en flexibel organisation, att vara formbara och att planera 

för att det går bra för verksamheten exempelvis det behovs fler pedagoger i en plats men färre i andar 

plats, att alla barn har tillgång till det hjälpmedel som de behöver och att kunna göra om miljön. Hon 

berättar vidare om att specialpedagogen ska hjälpa barn/elev där de behöver, på plats och i gruppen 

inte alltid plocka ut dem men ibland barnet/eleven behöver lugn och ro också och de behöver at vara 

ensam med specialpedagogen, att handleda pedagoger och stöta dem. Hon stöta specialpedagogerna 

genom att synliggöra deras uppdrag och vilka förväntningar begäras av dem och hur ska de tänka för 

att vara mer effektiva. 

 

Analys av intervjuer med rektorerna 

Intervjuerna med rektorerna visar att rektorer ha huvud ansvaret för utredning och åtgärdsprogram 

för barn/elever i behov av särskilt stöd samt att skapa förutsättningar för arbetet med dessa barn 

exempelvis att ordna kompetensutveckling till pedagoger, avsätta tid för handledning och samarbetar 

med specialpedagogen. Utifrån deras svar kan men se att de arbetar mer utifrån Niholms 

kompensatoriska perspektivet. Utifrån Enligt skollagen är det rektorn som har det övergripande 

ansvaret för den pedagogiska situationen kring en elev. Om det framkommer att en elev inte når 

kunskapskraven eller har andra svårigheter i sin skolsituation är det rektor som ska se till att elevens 

behov utreds samt ett åtgärdsprogram utarbetas för de elever som ska ges särskilt stöd samt skapar 

förutsättningar för hur förskolan/skolan organiserar de specialpedagogiska insatserna och hur 

resursfördelningen sker samt anger villkoren för vilka prioriteringar som ska göras.( Skollagen, 2010) 

Nilholm, (2006) skriver att ledarskapets vision är central för att skapa förutsättningar för en 

inkluderande lärandemiljö. Intervjuade rektorer påpekade vikten av engagemang och attityder bland 

personal för att inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd ska lyckas men det finns fortfarande det 

tankesättet hos pedagoger om att speciallärare eller specialpedagog ska plocka ut barn/elever och 

denna uppfattning påverka inkluderingen av barn/elev i behov av särskilt stöd. Både rektorerna var 

överens om att specialpedagogernas uppgift är att handleda arbetslaget, göra observationer och ge råd. 

Shepherd & Hasazi, (2006) menar att en av de viktigaste faktorerna för en positiv inkludering är 

ledningens attityd och kunskap. Skolledarnas syn på det specifika funktionshindret har dessutom en 

stor inverkan på den övriga personalens förhållningssätt Ahlberg, (2009). Även anser Nilholm,( 2006) 

att lärares attityder är viktig för att kunna skapa en inkluderande verksamhet. Båda rektorerna tyckte 

att specialpedagogen kan främja en inkluderande verksamhet genom att ska hjälpa barn/elev där de 

behöver, på plats och i gruppen och inte alltid plocka ut dem men ibland barnet/eleven behöver lugn 

och ro också och de behöver at vara ensam med specialpedagogen, att handleda pedagoger och stöta 

dem och ger råd till pedagogerna om arbetssättet och miljön. 

 

Intervjuer med förskollärare 

Förskollärare 1 

Hon har arbetat som förskollärare sedan 1986 och nuvarande arbetar hon i en skola som finns 206 

barn från 1-7 år. Skolan består av fyra förskoleavdelningar, fyra förskoleklasser och två årskurs 1. I 

förskoleavdelning som hon arbetar finns 17 barn varav 7 flickor och 10 pojkar. Det finns ett barn som 

är under utredning. Hon berättar om att de har fått hjälp av specialpedagogen i form av att hon har 

varit på avdelningsmötena i jämna mellanrum och hade handledning med arbetslaget, har varit i 

barngrupen och observerade både enskilda barn, barngrupp, pedagogernas arbetssätt och även 
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organisation av miljön. Specialpedagogen är även med ansvarig pedagogen vid samtal med 

föräldrarna. Hon berättar vidare om att specialpedagogen gör observationer i skolans verksamhet på 

samma sätt som på förskolans verksamhet och handleder även lärarna och ge råd om hur miljön ska 

organiseras. Inkludering för henne innebär att alla barn ska har det bra och vara med och inte 

misslyckas och miljön och verksamheten ska organiseras på så sätt att alla barn fungerar. Hon berättar 

vidare om att för en inkluderande verksamhet behövs, lämpliga lokaler, resurser, material, 

fortbildning, att delar upp barngruppen i smågrupper vid olika tillfälle och ändra miljön efter behov. 

Hon tycker att specialpedagogen ska var mer i barngruppen och observera både barn och pedagoger 

och ge råd om arbetssättet och metodiken för att kunna inkludera dessa barn på bättre sätt i 

verksamheten. Hon har fått fortbildning om autism och var med några föreläsningar. 

 

Förskolärare 2 

Hon har arbetat som förskollärare i 3 år. Nu arbetar hon i en förskoleavdelning med barn 1-5 år och 

det finns 17 barn på avdelningen. Det är ett barn som har åtgärdprogram och tre barn som behöver 

stöd. Hon berättar om de har fått hjälp av specialpedagogen i form av att specialpedagogen har varit på 

avdelningsmötena i jämna mellanrum, gjorde observationer av enskilda barn, barngruppen och även 

pedagoger och handledning. Efter observationerna har arbetslagt fått feedback angående deras 

arbetssätt och fått råd om hur de ska arbeta för att inkluderingen ska fungera. Hon hade inga svar på 

frågan om eventuella likheter/skillnader mellan förskolan och lågstadiet när det gäller 

specialpedagogens arbetsuppgifter. Inkludering för henne handlar om att alla barn ska inkluderas 

oavsett vilket behov man har och alla får chans att känna samhörighet i gruppen och vara trivs 

tillsammans. Hon tycker det krävs medvetenhet om hur ska arbeta inkluderande, tydligt arbetsätt, alla 

i arbetslaget ska ha samma synsätt och vara lyhörda. Hon berättar vidare om att en inkluderande 

verksamhet ska fungera behövs att specialpedagogen kan komma med råd och förslag och vara i 

verksamheten inte bara iväg med enskilda barn. Hon berättar att hon har fått kompetens utveckling i 

form av föreläsningar om barn med asberger och autism som lärarförbundet har anordnat. Hon tycker 

det behövs mer kompetens eftersom det känns som har det blivit en ökning av barn i behov av stöd och 

särskilt stöd de senaste åren. 

 

Förskollärare 3 

Hon har arbetat 30 år 18 år i förskolan och 12 år iförskolklass. Nu arbetar hon i förskoleklass och det 

finns 24 barn i gruppen varav 15 pojkar och 9 flickor och 2 barn som har åtgärdsprogram. De har inte 

fått hjälp av specialpedagogen. Däremot har de fått förstärkning till gruppen på grund av att de har 

barn i behov av särskilt stöd. Även hade de samtal som kallas för elevvårds konferens innan 

skolstarten. Hon betonar om att det är svårt att boka tid med specialpedagogen för observation av barn 

med språksvårigheter och detta är frusterande. Hon tycker att specialpedagogens arbetsuppgifter är 

nästan likadana på båda verksamheter och specialpedagogen gör observationer, ger råd och handleder 

både arbetslaget så väl som enskilda lärare. För henne handlar inkluderingen om att alla barn har rätt 

efter sina behov och förutsättningar deltar i verksamheten. Vidare berättar hon om en inkluderande 

verksamhet ska lyckas det krävs lyhördhet från rektorn och specialpedagogen, tydlig information om 

barns/elevs bakgrund, lära känna dessa barn, har dialog med föräldrarna och att man får stöd av 

rektorn, specialpedagog och elevhälsan. Hon har fått kompetensutveckling i form av kurser som 

handlade om barn med beteende svårigheter och en studiecirkel inom arbetslagt och alla läste en bok 

Beteende skapande problematiken som diskuterades under avdelningsmötena. 

 

Analys av intervjuer med förskollärarna  

Utifrån Intervjuerna med förskollärarna att inkludering handlar om att alla barn ska inkluderas 

oavsett vilket behov man har, att alla får chans att känna samhörighet i gruppen, att vara trivs 

tillsammans, att alla barn ska ha det bra och vara med och inte misslyckas, att alla barn har rätt efter 
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sina behov och förutsättningar deltar i verksamheten. Man ser att de arbetar utifrån Niholms både 

kompensatoriska perspektivet och det kritiska perspektivet. För att inkludering av barn i behov av 

särskilt ska lyckas krävs tydligt arbetsätt, alla i arbetslaget ska ha samma synsätt och vara lyhörda. 

Organisations av miljö och verksamhet ska vara genomtänkt, lyhördhet ska visas från rektorns och 

specialpedagogens sida. Det skall vara tydlig information om barns/elevs bakgrund, man ska lära 

känna dessa barn, ha dialog med föräldrarna och få stöd av rektorn, specialpedagog och elevhälsan. 

Eriksson,( 2009) skriver att det är viktigt att ha väl fungerande arbetslag i arbetet med att främja 

barns delaktighet i förskolan: ”Genom att få tid att arbeta ihop personalgruppen, ge varandra stöd och 

arbeta mot samma kunskapssyn och barnsyn främjas förutsättningarna för ett sammansvetsat 

personallag”( s. 208) 

Alla intervjuade förskollärarna tyckte att det behovs att specialpedagogen vara på avdelning/klassrum 

och observera enskilda barn, barngrupp, pedagogernas arbetssätt och organisation av miljö. Därefter 

ska arbetslaget för handledning och råd av henne.  

De tyckte att specialpedagogen arbetar på samma sätt på båda verksamheter att hon gör observationer, 

deltar i avdelningsmötena, handlar arbetslagen och ger råd angående organisation av miljön. 

Alla var överens om att i en inkluderande verksamhet behövs, lämpliga lokaler, resurser och material. 

Även tyckte de det är viktig med kompetensutveckling fortbildning för all personal som arbetar med 

dessa barn.  

Lutz, (2006) anser att i förskolan är vi av tradition vana vid att ta emot och integrera alla barn, oavsett 

ålder, bakgrund och behov, då det finns goda möjligheter i förskolans verksamhet att skapa 

inkluderande miljöer. Barn med mycket olika förutsättningar redan integrerade och dessutom finns 

det en spridning i åldrar från 1-5 år. Med dessa utgångspunkter har man möjligheten att skapa en 

verksamhet som är både bred och anpassningsbar vilket är gynnsam för inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd. 

 

Intervjuer med lågstadielärare 

Lärare 1 

Han har arbetat som högstadielärare 5 år i en specialklass, förskolärare i 3,5 år, förskoleklass 2 år och 

nu är det hans första år i lågstadiet. Han arbetar med 22 elever, varav två i behov av särskilt stöd. Den 

ena har åtgärdsprogram har en autismdiagnos. Den andra har utvecklingsförsening vad gäller språk 

och koncentration och utredning pågår. Han berättar att specialpedagogen har varit och observerat 

klassen i stort under en förmiddag, men inte med några särskilda insatser. Däremot har han både 

under föra året i förskoleklass och nu ett ganska nära samarbete med specialpedagogen, vad gäller 

förhållningssätt, möblering i klassrummet och kravbilden. Han tycker att specialpedagogen är ett bra 

bollplank. Efter lovet ska specialpedagogen arbeta exkluderande med tre elever inom svenska och 

matematik. Han berättar vidare om att han upplever det är lättare att inkludera barn i behov av 

särskilt i förskola, där kan specialpedagogen på ett lättare sätt delta i förskolans dagliga verksamhet 

och ge stöd i verksamheten. I skolan blir oftare att eleven exkluderas en liten stund exempelvis på 

morgonen för att få extra stöd i specialpedagogens arbetsrum för att sedan inkluderas resten av 

skoldagen. Inkluderande verksamhet för honom innebär en verksamhet där alla barn kan delta på sina 

egna villkor. Alla ska kunna utvecklas och lyckas med uppgifter efter sin egen förmåga. Elever i behov 

av särskilt stöd ska få det i verksamheten i form av individanpassad undervisning, material och extra 

stöd i klassrummet. I den bästa av världar ska alla elever, låg- som högpresterande, utvecklas lika 

mycket inom den ordinarie verksamheten. Han tycker att för en lyckad inkluderande verksamhet krävs 

lokaler som lätt kan förändras exempelvis flytbara avskärmningar av olika slag och grupprum i nära 

anslutning till klassrummet. Fler än en lärare som är knuten till klassen på regelbunden basis. 

Uppmuntran och stöd till kompetensutveckling i form av föreläsningar, workshops eller litteratur. 

Dessutom ska tid avsättas till att läsa litteratur. Han betonar att han inte har de optimala resurserna; 

lokalerna saknar grupprum och avskärmningar och han är ensam lärare i klassen men det finns bra 

fritidspedagoger men det skulle vara skönt att samplanera och diskutera dessa elever med någon som 
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känner klassen. Ledningen uppmuntrar till kompetensutveckling, men det är svårt att hinna med det 

och plus allt annat som krävs för att verksamheten ska fungerar. Han tycker att specialpedagogen 

skulle kunna besöka arbetslaget ca en gång i månaden och pratar om hur arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd går och ger tips och förslag på eventuella förändringar som pedagoger kan göra i 

verksamheten. Han berättar vidare om att han varit på föreläsningar om ADHD/Autism samt läste 

litteratur inom området. Även har arbetslaget fått tid att läsa boken Beteende skapande problematiken 

av (Bo Hejlskov Jørgensen, 2009). Därefter reflekterade de över innehållet i ett gemensamt möte. 

 

Lärare 2 

Hon har arbetat ca 10 år i lågstadiet och gymnasiet och nu arbetar hon som lågstadielärare. Den här 

terminen undervisar hon 19 elever. Det finns en elev med åtgärdsprogram och en elev som behöver 

extra med uppstart utredning. Hon berättar om att specialpedagogen var i klassrummet och gjorde 

observationer och även plockade ut barnet och arbetade individuellt med eleven för att kunna ge råd 

om hur lärare ska arbeta vidare med eleven. Hon har fått handledning och elevhälsan var även 

inkopplat. När det gäller likheteter och skillnader med specialpedagogens arbetsuppgifter i förskolan 

och lågstadiet hade hon ingen kunskap om detta. Inkludering för henne handlar om att alla elever har 

lika mycket värde och lika stor rätt att lyckas i klassrummet. Hon berättar vidare att lokalen är viktig, 

det är bra att ha tillgång till små arbetsrum och fler personal i klassrummet är avgörande för en lyckad 

inkludering. Enligt (Nilholm, 2006) att ett inkluderande klassrum ska innebära att olikheter ska ses 

som en tillgång, eleverna ska ha en upplevelse av tillhörighet och erkännande. Han poängterar att 

inkludering handlar inte bara om en fysisk placering i en klass. Hon anser att för att främja en 

inkluderande verksamhet ska specialpedagogen kartlägga behovet hos eleven, hitta de ingångarna hos 

eleven för att finna rätt arbetssätt och att ge förslag till arbetsuppgifterna för eleven. Hon berättar om 

att hon har fått kompetensutveckling i form av enstaka föreläsningar men den här terminen har hon 

inte fått någon form av kompetensutveckling när det gäller att arbeta med barn i behov av särskilt 

stöd. 

 

Analys av intervjuer med lågstadielärarna 

Intervjuerna visar att inkluderingen för de innebär att alla elever har lika mycket värde och lika stor 

rätt att lyckas i klassrummet, att alla barn ska kunna delta på sina egna villkor, att alla barn ska kunna 

utvecklas och lyckas med uppgifter efter sin egen förmåga. De tyckte att elever i behov av särskilt stöd 

ska få stödet i form av individanpassad undervisning, material och extra stöd i klassrummet. Båda 

lärarna tycker att för en lyckas inkluderande verksamhet krävs lokaler som lätt kan förändras 

exempelvis flytbara avskärmningar tillgång till grupprum i nära anslutning till klassrummet och fler än 

en lärare bör vara knuten till klassen. Uppmuntran och stöd till kompetensutveckling bör ges i form av 

föreläsningar, workshops eller litteratur. Utifrån deras svar arbetar de mer utifrån Niholms 

kompensatoriska perspektivet att anpassa miljön och förutsättningar för att kompenserar elevens i 

behov av särskilt stöd. En av lärarna tyckte att det är lättare att inkludera barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan än i skolan för specialpedagogen har enklare att delta i förskolans verksamhet och arbetar 

inkluderande med barn i behov av särskilt stöd. I skolan blir eleven oftare exkluderad. Enligt Lutz , 

(2006) använder pedagoger extra resurser för barn i behov av särskilt stöd för att plocka ut dessa 

barn/elev från gruppen för enskild träning. Detta visar på en efterfrågan av exkluderande lösningar till 

förmån för inkluderande lösningar.  

De anser att för att främja en inkluderande verksamhet ska specialpedagogen kartlägga behovet hos 

eleven, hittar de ingångarna hos eleven för att finna rätt arbetssätt och att ge förslag till 

arbetsuppgifterna för eleven, att specialpedagogen skulle kunna besöka arbetslaget ca en gång i 

månaden och pratar om hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd går och ger tips och förslag på 

eventuella förändringar som pedagoger kan göra i verksamheten. 
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Intervjuer med specialpedagoger 

Specialpedagog 1 

Hon tog grundskolärare examen 1973 och specialärare examen 1982. För nuvarande har hon tjänst 

som specialpedagog men i princip arbetar hon mest som speciallärare. Hon arbetar i en skola med ca 

560 elever i årskurs 1-9. Hon arbetar mot årskurs 1-5 och har ansvar för 7 klasser tillsammans med 3 

andra specialpedagoger. I skolan arbetar 4 specialpedagoger varav 3 mot årskurs 1-5 och en som 

arbetar mot årskurs 6-9. Hon berättar om att hon arbetar med kartläggning, handledning, 

observationer, kommunikation med föräldrar, elevhälsan och BUP det vill säga externa verksamheten 

samt arbetar hon både inkluderande och exkluderande med enskilda elever. Hon berättar vidare om 

att hon är med i den lokala elevhälsan som alla specialpedagoger från hela området samlas och de 

diskutera dilemman om elev/barn och hur ska de gå vidare. Hon tycker att likheter mellan förskolan 

och lågstadiet när det gäller arbetsuppgifterna för specialpedagoger är att kartläggning, observationer 

och handledning av arbetslaget och var med vid samtal med föräldrarna, men dokumentation av 

elev/barn är olik jämför med förskolan. Detta beror på att målen i skola är ämnesinriktade och i skolan 

har vi uppnåendemål. Specialpedagogen tycker att förarbetet och förberedelserna är viktiga när det 

gäller inkludering av dessa barn. Hon tycker att miljön ska anpassas till olika barn/elever, rätt verktyg, 

material, utrymme och rätt resurs är viktiga faktorer vid inkludering av dessa barn. Hon tycker att de 

har fått bra med resurser på hennes arbetsplats och det finns mycket kunskap när det gäller 

specialpedagogiken i skolan. Hon berättar vidare om att hon lägger sitt arbete inom klassens ram, 

arbetar mycket med klasslärarna exempelvis med hur de ska anpassa och lägga upp lektionerna när de 

har eleven med koncentrationssvårighet eller eleven med dyslektisk som ska ha muntliga prov osv. 

Hon ge råd och har möten med föräldrar och lärare för att alla ska dra i samma hål. Hon har även 

enskilda möten med eleven för att medvetengöra eleven om sin problematik genom samtal och genom 

att titta på film som handlar om att det finns andra barn som har samma problematik. Detta gör att 

eleven skulle kunna acceptera sin problematik. Hon har fått kompetensutveckling angående 

dyslektisk, Aspergen. Hon berättar om att hon får kompetensutveckling efter aktuella behov som det 

finns i skolan. Hon tillägger också om att det är grundläggande arbetet ska göras i förskolan och det är 

viktig att ska finnas specialpedagoger inom förskoleverksamheten. 

 

Specialpedagog 2 

Hon har arbetat som specialpedagog 9 år. Hon arbetar i en skola med 206 barn från 1-7 år. Skolan 

består av 4 förskoleavdelningar, 4 förskoleklass och 2 årskurs 1. Hon berättar om att det finns 5 barn i 

förskolan, 6 barn i förskoleklass och 3 barn i år 1 som har åtgärdsprogram. Hon beskriver sina 

arbetsuppgifter som nedanstående punkter: 

 Ger stöd och handledning genom att vara samtalspartner i pedagogiska frågor.  

 Arbetar för att stödja arbetsformer som gynnar alla elevers utveckling mot att nå målen. Arbetar 

med barn/elever i behov av stöd/ särskilt stöd, individuellt eller i mindre grupper. På 

avdelningen, klassrummet eller i annat rum. 

 Arbetar tillsammans med övriga pedagoger för att kompensatoriska och tidsenliga hjälpmedel 

implementeras som naturlig del i den pedagogiska vardagen.  

 Stödjer pedagogerna i processen kring åtgärdsprogram.  

 Deltar vid behov vid elevhälsokonferens och utvecklingssamtal.  

 Samverkar med elevhälsan och andra stödfunktioner i samhället.  

 Samtalsprocess vid kränkningar och mobbning. 

 Föräldrar samtal(på begäran av föräldrarna). 

 Sitter med i skolans elevhälsoteam. 
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Hon berättar att hon är den enda specialpedagog som arbetar i förskolan/skolan på hennes 

arbetsplats. När det gäller hennes arbetsuppgifter så arbetar hon mer ämnesspecifik t ex läs och 

skrivförståelse matematik i skolan medan i förskolan är det mer tal, språk och kommunikation och 

samspel annars arbetar hon på samma sätt i alla verksamheter. Begreppet en inkluderande 

verksamhet innebär för henne att alla ska ha lika möjlighet att delta i alla aktiviteter utifrån sina 

förutsättningar. Det handlar om att ligga steget före redan i planeringsstadiet och anpassa 

verksamhetens aktiviteter utifrån den grupp man har. Hon tycker att för en lyckad inkludering krävs 

anpassade lokaler exempelvis hörslingor, bredare dörrar, inga trösklar, grupprum i anslutning till 

klassrummet, fortbildning av berörd personal för de specifika situationer, hjälpmedel av olika slag ex 

datorer, dataprogram, inga trösklar, grupprum i anslutning till klassrummet, fortbildning av berörda 

personal för de specifika situationer samt hjälpmedel av olika slag till exempel datorer, dataprogram, 

extra lampor och mikrofoner. Hon tillägger att det kan vara lite olika för olika svårigheter. Hon 

upplever att barn/elev med mindre synliga svårigheter har det svårare att få anpassningar. 

Specialpedagogen anser att för att kunna främja en inkluderande verksamhet måste man försöka ligga 

steget före exempelvis är observant på att klasserna ska utrustas med hörselslingar och att man håller 

sig uppdaterad på nya hjälpmedel och att kunna lånar från andra skolor. Nära samarbete med rektorn 

och övrig personal är också en viktig faktor när det gäller inkludering av barn/elev i behov av särskilt 

stöd. Hon berättar att hon har fått utbildning om multihandikapp, tecken som stöd, både interna och 

externa föreläsningar. Hon tycker att det är viktigt att all berörd personal får en gemensam 

kompetensutveckling för att kunna möta varje barn på bästa sätt. 

 

Analys av intervjuer med specialpedagogerna  

Intervjuerna visade att båda specialpedagogerna arbetar med kartläggning, handledning, 

observationer, kommunikation med föräldrar, elevhälsan och BUP. Även European Agency for 

Development In Special Needs Education,( 2003) betonar att det inte bara handlar om att eleverna 

vistas i klassrummet utan att det behövs samarbete mellan olika instanser både på skolan och i 

närsamhället. Det är dessutom en fördel med ett samarbete mellan skolan och specialister från till 

exempel stödorganisationer.  

Dessutom arbetar både specialpedagogerna inkluderande och exkluderande med enskilda elever. De 

arbetar även med att ge stöd, att handleda genom att vara samtalspartner i pedagogiska frågor och 

arbetar för att stödja arbetsformer som gynnar alla elevers utveckling mot att nå målen. De arbetar 

individuellt eller i mindre grupper med barn/elever i behov av stöd/ särskilt stöd på avdelningen, i 

klassrummet eller i enskilt rum. De arbetar tillsammans med övriga pedagoger för att 

kompensatoriska hjälpmedel implementeras som naturlig del i den pedagogiska vardagen, de stödjer 

pedagogerna i processen kring åtgärdsprogram, deltar vid behov vid elevhälsokonferens och 

utvecklingssamtal. Både specialpedagogerna är med i den lokala elevhälsan som alla specialpedagoger 

från hela området samlas och de diskuterar dilemman om elev/barn och om hur de ska gå vidare.  

Begreppet inkludering innebär för dem båda att alla barn/elev ska ha lika möjlighet att delta i alla 

aktiviteter utifrån sina förutsättningar. Specialpedagogerna tycker att för en lyckad inkludering av 

barn/elever i behov av särskilt stöd krävs anpassade lokaler, fortbildning av berörd personal, 

hjälpmedel av olika slag. De arbetar mer utifrån Niholms kompensatoriska perspektivet vilket innebär 

att ändra miljön efter barns i behov av särskilt stöd. Båda specialpedagogerna menade att arbetet är 

mer ämnesspecifikt i skolan medan det är fokus på samspel, tal och kommunikation i förskolan. Även 

nära sammarbete med rektorn och övrig personal är också en viktig faktor när det gäller inkludering av 

barn/elev i behov av särskilt stöd. Likheterna var att de arbetade med kartläggning, handledning och 

observationer av dessa barn/elev på samma sätt. För att främja inkluderingen av barn/elev i behov av 

särskilt arbetade de mycket med klasslärarna och har nära samarbete med rektor och övriga personal.  

 Att specialpedagoger ska ha nära samarbete med rektor är väsentligt för en inkluderande verksamhet 

och Eriksson, (2009) anser att det på ledningsnivå är väsentligt att se till personaltäthet/resurser, 
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barngruppers storlek, arbetslagens sammansättning samt betydelsen av att låta personalen känna 

uppskattning. Även menar Shepherd & Hasazi,( 2006) att en av de viktigaste faktorerna för en positiv 

inkludering är ledningens attityd och kunskap.  

 

 

Diskussion 

Den specialpedagogiska forskningen beskrivs framför allt utifrån tre olika perspektiv det 

individinriktade perspektivet samt deltagare och dilemmaperspektivet Ahlberg (2001), vilka också får 

konsekvenser för hur skolan förhåller sig till att möta elevers olikheter. Det finns ett tydligt 

ställningstagande, både inom svensk och inom utländsk forskning för att elever i behov av särskilt stöd 

ska inkluderas tillsammans med eleverna från grund och gymnasieskolan Damaris,(2003); Haug 

,(1998). Det finns också en strävan efter att övergå från ett individinriktat och exkluderande synsätt till 

ett mer utbildningsorienterat och inkluderande synsätt. 

Att främja inkludering handlar om att förbättra insatser, processer och miljöer för att främja elevens 

lärande. Det kompensatoriska specialpedagogiska perspektivet dominerar på skolan. En anledning är 

att åtgärderna främst är riktade mot enskilda elever för att elever i svårigheter ska uppnå målen. I 

förskolan anser pedagogerna att barns olikheter berikar barngruppen. Däremot är det inte vanligt att 

man medvetet använder sig av och drar nytta av dessa olikheter när man planerar det pedagogiska 

arbetet. Bristen på gemensam tid för planering och reflektion är en bidragande orsak till detta. Den 

här tiden är extra viktig när det finns barn i behov av särskilt stöd i gruppen, eftersom arbetet i dessa 

fall ställer andra krav på pedagogerna. I Skolverkets Kvalité i förskolan (2005) betonas vikten av att 

arbetslagen ges tid för reflektion och stöd. Detta är en förutsättning för att lyckas i arbetet mot 

gemensamma värderingar och en samsyn på barnen.  

När jag har tagit upp frågan om exkludering ville pedagogerna inte gärna tala om exkludering, 

däremot säger de att vissa barn kan behöva lugn och ro eller få specifik och individanpassadträning. 

Detta kan tolkas som att pedagogernas förståelse av detta begrepp handlar om att barn ska stängas ute 

från verksamheten. Några informanter menar att det kan finnas barn som behöver enskild träning 

efter sina behov. Därför vill man inte kalla detta för exkludering då detta är planerade aktiviteter. 

Pedagogerna framhåller dock att detta gynnar både gruppen som då får en lugnare arbetsmiljö samt 

det individuella barnet som kan få specifik träning. Emanuelsson,( 2004) anser att detta synsätt kan 

fungerar endast om man observera både barn/elever och miljön som barn/elever befinner sig i annars 

medför detta att fokus flyttas från det relationella perspektivet till det mer kategoriska perspektivet, 

vilket i sin tur betyder att fanvända exkluderande lösningar till för att främja inkludering. Juul och 

Jensen, (2003) menar att förskolans flexibilitet gynnar barn i behov av särskilt stöd. De säger dock att 

det pedagogiska förhållningssättet har stor betydelse för hur väl man lyckas. Det är också viktigt att på 

organisationsnivå skapa stabila arbetslag för att pedagogerna ska få chans att utveckla ett gemensamt 

synsätt när det gäller inkludering. 

Eriksson,( 2009) menar att för att man ska lyckas skapa inkluderande miljöer för alla, där alla 

individer känner sig sedda, delaktiga och stimulerade krävs ett medvetet arbete som i sin tur bygger på 

att pedagoger i arbetslagen ges tid och förutsättningar för detta.  

För att inkludering ska genomsyra förskolans verksamhet menar Egelund, Haug och Persson, (2006) 

att hela organisationen måste vara delaktig. Det måste ges förutsättningar för reflektion och 

diskussion mellan pedagoger, specialpedagoger och arbetsledare. Detta betonas i alla intervjuer att 

nära samarbete mellan pedagogen, föräldrar, specialpedagogen och rektorn är en viktig förutsättning 

för inkludering av barn/elever i behov av särskilt stöd. Alla informanterna är överens om vikten av 

specialpedagogens roll och arbetsuppgifter inom båda verksamheterna. Informanterna tycker att 

specialpedagogen arbetar mer ämnesspecifik i skolan till exempel läs-skrivförståelse medan i förskolan 

är det mer kommunikation och samspel som det är fokus på. För övrigt arbetar specialpedagogerna på 
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samma sätt i båda verksamheterna med kartläggning, handledning och observationer av barn/elever i 

behov av särskilt stöd. 

Forskningen inom det specialpedagogiska fältet präglas av ett inkluderande synsätt, men ute på 

skolorna präglas det fortfarande av individualisering och exkludering Ahlberg, (2001), Damaris, 

(2003). Det finns pågående diskussion på de skolor som informanterna arbetar kring vad begreppet 

inkludering innefattar och hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd ska bedrivas.  

Rektorerna tycker att inkludering innefattar att alla barn har rätt att gå i skolan och att skolan ska 

organiseras så att samtliga elever får utvecklas efter sina förmågor. De betonar att detta inte innebär 

att samtliga elever ska undervisas inom ramen för ett gemensamt klassrum.  

Förskollärarna anser att inkludering handlar om att alla barn ska inkluderas oavsett vilket behov man 

har, att alla får chans att känna samhörighet i gruppen, alla trivs har det bra och alla barn har rätt att 

delta i verksamheter efter sina behov och förutsättningar. För lärarna innebär inkludering att alla 

elever har lika mycket värde och lika stor rätt att lyckas i klassrummet och att alla barn ska kunna 

utvecklas och lyckas med uppgifterna efter sin egen förmåga. Specialpedagogerna tycker att 

inkludering handlar om att alla barn/elever ska ha lika möjlighet att delta i alla aktiviteter utifrån sina 

egna förutsättningar. Jag anser att för en lyckad inkludering krävs omorganisering inom skolan för att 

kunna skapa förutsättningar som är gynnsamma för att inkluderande processer skulle kunna uppstå. 

Även hjälpmedel av olika slag och nära sammarbete mellan de olika yrkesgrupperna och med 

föräldrarna är viktiga faktorer när det gäller inkludering av barn/elever i behov av särskilt stöd. Det är 

också av största vikt att skolan främja för ett inkluderande förhållningssätt. För att detta lärande skall 

förmedlas kan elevers olikheter tas tillvara och ses som en tillgång. I ett demokratiskt samhälle ska det 

vara önskvärt för att motverka segregation och med ett lärande perspektiv så blir det nödvändigt med 

variation. Det bästa för att nå dit är att i skolan arbeta med ett medvetet inkluderande. 

Jag tycker att det är viktigt att inte bara plocka fram forskningsresultaten, utan att man även aktivt 

försöker att ute i verksamheterna arbeta efter dem. Jag anser också att det är viktigt att all personal 

som arbetar med barn borde få bättre kompetensutveckling i sitt förhållningssätt i sin relation till 

barn/elever. En förutsättning för att detta ska kunna spridas till alla pedagoger är att man enbart har 

kompetent personal. Det är också viktigt att rektor på enheten skapar möjligheter för personalen till 

kompetensutveckling. Eriksson, (2009) anser att det på ledningsnivå är väsentligt att se till 

personaltäthet/resurser, barngruppers storlek, arbetslagens sammansättning samt betydelsen av att 

låta personalen känna uppskattning. Man borde även i förskolan sätta in specialkompetens som kan 

främja inkluderingen i barngruppen samt handleda personalen. I skolan kan man arbeta vidare med 

den pedagogik och förhållningssätt till barn/elever som man använder i förskolan. Enligt en av 

lågstadielärarna ”det är lättare att inkludera barn i behov av särskilt i förskola, där kan 

specialpedagogen på ett lättare sätt delta i förskolans dagliga verksamhet och ge stöd i verksamheten”. 

Lutz, (2006) anser att i förskolan är vi av tradition vana vid att ta emot och integrera alla barn, oavsett 

ålder, bakgrund och behov, då det finns goda möjligheter i förskolans verksamhet att skapa 

inkluderande miljöer. Det är också viktigt att regelbundet dokumentera, analysera och reflektera 

tillsamma med specialpedagogen.  

Avslutningsvis betonar jag att man som framtida pedagog i en inkluderande verksamhet måste ha en 

självkännedom, ha väl utvecklad empatisk förmåga, vara en medveten pedagog och ha ett 

professionellt och relationellt förhållningssätt. Jag ser stora fördelar med en inkluderande verksamhet 

där alla lär av varandra, både kunskaper och sociala färdigheter. Där barnet som är i behov av särskilt 

stöd kan få specifika behov tillgodosedda tillsammans med andra barn och där pedagogerna har en 

större kunskap om barns/elevers utvecklingsmöjligheter. Eleverna ska mötas på lika villkor och har 

samma förutsättningar att utvecklas i en positiv och stimulerande social miljö. Förskola/skola bör bli 

bättre på att ta del av aktuell forsking. Rektor har en stor roll i många avseende exempelvis arbetet 

kring värdegrundsfrågor, lokala elevhälsan och fortbildningsmöjligheter för pedagoger. Det är viktigt 

också att inse att inkludering är en komplex fråga. Det handlar inte om var, i eller utanför ordinarie 

gruppen sker undervisningen. Ett barn kan vara rumsligt inkluderad, men ändå inte vara delaktig 

kunskapsmässigt och socialt. Jag tycker att (Johnsson & Johnsson, 2001) modellen som presenterades 
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i forsknings avsnittet är en bra modell för inkludering av barn/elev i behov av särskilt stöd. Enligt 

denna modell ska gruppen vara så blandad som möjligt för att ge ett gott resultat. Inkludering handlar 

om att utforska och förändra men behövs tid att utveckla en förståels för olikheter och att skapa 

hållbara vardagsrelationer. Nästa steg är att värdesätta olikheter och att tar vara på både olikheter och 

likheter och barns rätt till deltagande ska lyftas fram i dessa sammanhang. 

 

Reflektion 

Att ha intervju som metod är tidskrävande och man måste avsätta mycket tid för att sammanställa 

intervjuerna. Jag har gjort nio intervjuer och först transkriberar jag dem därefter sammanfatta det 

som sagts. Jag ville samla information om specialpedagogens arbetsuppgifter och roll i en 

inkluderande verksamhet, inkluderingsbegrepp och eventuella olikheter/likheter som finns inom 

förskolan och lågstadiet. ”Jag upplevde att det var svårt att vara så objektiv som möjligt och inte 

blanda in mina egna tolkningar”. Eftersom jag har använt intervju som datasamlingsmetod tidigare 

kändes det att intervjuerna överlag fungerade bra. Jag var nöjd med resultaten i intervjuerna. 

Informanterna var engagerade. Det verkar de som intervjuades tyckte att det var ett intressant ämne. 

 

Slutsatser 

Studiens syfte är att ta reda på vad krävs för en lyckad inkludering av barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan och skolans tidigare år? och vilka uppfattningar bland rektorer, specialpedagoger, 

förskollärare och lågstadielärare om specialpedagogens roll inom förskolan och skolans tidigare år. 

Och eventuella likheter/olikheter inom de två verksamheterna när det gäller specialpedagogiska 

insatser. Alla var överens om att specialpedagogens uppdrag handlar om: 

 Ger stöd och handledning genom att vara samtalspartner i pedagogiska frågor. 

 Arbetar för att stödja arbetsformer som gynnar alla elevers utveckling mot att nå målen. Arbetar 

med barn/elever i behov av stöd/ särskilt stöd, individuellt eller i mindre grupper. På 

avdelningen, klassrummet eller i annat rum. 

 Arbetar tillsammans med övriga pedagoger för att kompensatoriska och tidsenliga hjälpmedel 

implementeras som naturlig del i den pedagogiska vardagen.  

 Stödjer pedagogerna i processen kring åtgärdsprogram.  

 Deltar vid behov vid elevhälsokonferens och utvecklingssamtal.  

 Samverkar med elevhälsan och andra stödfunktioner i samhället.  

 Samtalsprocess vid kränkningar och mobbning. 

 Föräldrar samtal(på begäran av föräldrarna). 

 Sitter med i skolans elevhälsoteam. 

 

Båda rektorerna tyckte att specialpedagogen kan främja en inkluderande verksamhet genom att ska 

hjälpa barn/elever där de behöver, på plats och i gruppen och inte alltid plocka ut dem men ibland 

barnet/eleven behöver lugn och ro också och de behöver at vara ensam med specialpedagogen. 

Specialpedagogens uppgift är att handleda pedagoger och stöta dem och ger råd till pedagogerna om 

arbetssättet och miljön. Förskollärarna tyckte att specialpedagogen arbetar på samma sätt på båda 

verksamheter att hon gör observationer, deltar i avdelningsmötena, handleder arbetslagen och ger råd 

angående organisation av miljön. Specialpedagogerna anser att det finns likheter mellan förskolan och 

lågstadiet när det gäller arbetsuppgifterna för specialpedagoger exempelvis, kartläggning, 

observationer och handledning av arbetslaget, handledning och observationer av barn/elev i behov av 

särskilt stöd och vara med vid samtal med föräldrarna, men dokumentationen av elever i lågstadiet är 
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olik jämför med dokumentation av barn i förskolan. Även tycker de att miljön, rätt verktyg, material, 

utrymme och rätt resurs är viktiga faktorer vid inkludering av dessa barn. Nära sammarbete med 

rektorn och övrig personal är också en viktig faktor när det gäller inkludering av barn/elever i behov av 

särskilt stöd. För att främja inkluderingen av barn/elever i behov av särskilt arbetar 

specialpedagogerna mycket med klasslärarna och har nära samarbete med rektor och övriga personal. 

Avslutningsvis betonar jag att inkludering handlar om att barn/elever inte ska anpassa sig till 

verksamheten. Pedagogerna ska se till att alla barn/elever ska bli delaktiga oavsett svårigheter. Att 

kunna ha alla under samma tak så långt det är möjligt och de ska kunna känna sig delaktigt utifrån 

sina förutsättningar, både i sociala sammanhang och kunskapsmässigt.  

 

Fortsatt forskning 

En av lågstadielärarna tyckte att det är enklare att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskola, 

där kan specialpedagogen på ett enklare sätt delta i förskolans dagliga verksamhet och ge stöd i 

verksamheten. Därför tror jag att ett intresseområde för fortsatt forskning kunna handlar om hur ska 

organisera skolans verksamhet för att underlätta inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd? Ett 

annat intresseområde är möjligheten att utveckla inkluderande miljöer i försskolan/skolan och hittar 

de goda exemplen och de faktorer som ligger bakom deras goda resultat och hur kan andra dra nytta 

av deras erfarenhet? Det är viktigt att synliggöra både möjligheter och svårigheter, för att kunna hitta 

kreativa lösningar, men också fördelar och vinster med inkludering. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Umeå universitet   Examensarbete 

Pedagogiska institutionen   Informationsbrev 

2013     

 

Inbjudan om att delta i en studie 

 

Hej! 

Jag studerar specialpedagogik vid Umeå universitet och ska under våren skriva mitt examensarbete. 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad förskollärare och lågstadielärare tycker om en inkluderande 
verksamhet med barn i behov av särskilt stöd. Vilka möjligheter och svårigheter förekommer i en 
inkluderande verksamhet? Hur lyckas man skapa en inkluderande miljö? Vad är specialpedagogens 
roll i en inkluderande verksamhet? 

För att kunna genomföra denna studie behöver jag intervjua förskollärare och lågstadielärare. Jag är 
mycket tacksam om du kan delta i min studie.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och det är inte bindande utan ni kan när som helst avbryta er 
medverkan. Det insamlade datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och de uppgifter ni 
lämnar kommer enbart att användas i forskningssyfte. Som deltagare kommer ni att avidentifieras, 
d.v.s. er identitet kommer inte på något sätt att kunna kopplas till era avlagda svar. Ingen del av 
materialet kommer att tillhandahållas för kommersiellt bruk eller andra icke- vetenskapliga syften. 

Intervjuerna kommer att ta cirka 30 minuter per deltagare och för att göra bearbetningen lättare 
kommer Jag att spela in intervjuerna, som senare kommer att raderas (när min uppsats är godkänd). 
Intervjuerna kommer att äga rum under 2013. Önskar Du ytterligare upplysningar är Du välkommen 
att kontakta mig eller min handledare.  

 

Tack på förhand för ditt deltagande! 

 

Tahereh Shami Tehrani 

Student på specialpedagogikprogrammet, Umeå universitet [Här återfanns kontaktuppgifter.] 

 

Handledare: Kent Löfgren, kent.lofgren@pedag.umu.se, 090-786 74 21. 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Umeå universitet   Examensarbete 

Pedagogiska institutionen   Intervjufrågor 

2013     

 

 

FRÅGOR TILL REKTOR 

 Hur länge har du arbetat som rektor?  

 Beskriv skolan där du arbetar (antal barn, barn i behöv av särskilt stöd) speciellt när det gäller 

förskolan och lågstadiet. 

 Beskriv dina arbetsuppgifter som handlar om specialpedagogiska frågor, speciellt när det gäller 

förskolan och lågstadiet. 

 Hur många specialpedagoger finns det anställda vid din skola och vilka är deras främsta 

arbetsuppgifter vid din skola? Speciellt när det gäller förskolan och lågstadiet. 

 När det gäller specialpedagogernas arbetsuppgifter, vilka eventuella likheter och skillnader finns 

det mellan den verksamhet som genomförs vid förskolan och den som genomförs i lågstadiet? 

 Vad innebär begreppet en inkluderande verksamhet för dig i ditt arbete som rektor vid denna 

skola?  

 Vad krävs för en inkluderande verksamhet? Lokaler, resurser, fortbildning, material och så 

vidare. 

 När det gäller specialpedagogernas arbetsuppgifter, hur arbetar specialpedagogerna för att 

främja en inkluderande verksamhet vid din skola? 

 Hur brukar du som rektor stötta och utveckla möjligheterna för specialpedagogerna att främja 

en inkluderande verksamhet vid din skola? 

 

FRÅGOR TILL FÖRSKOLLÄRARE/LÅGSTADIELÄRARE 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare/lågstadielärare?  

 Beskriv de klasser där du undervisar denna termin antal barn och speciellt när det gäller barn i 

behöv av särskilt stöd. 

 Har du haft specialpedagoger till hjälp i ditt klassrum under denna termin?  

 När det gäller specialpedagogernas arbetsuppgifter, vilka eventuella likheter och skillnader finns 

det mellan den verksamhet som genomförs vid förskolan och den som genomförs i lågstadiet? 

 Vad innebär begreppet en inkluderande verksamhet för dig i ditt arbete som lärare vid denna 

skola?  

 Vad krävs för en inkluderande verksamhet? Lokaler, resurser, fortbildning, material och så 

vidare. Tycker du att ni har fått dessa resurser? 

 När det gäller specialpedagogernas arbetsuppgifter, hur arbetar specialpedagogerna för att 

främja en inkluderande verksamhet i din klass? 

 Har du deltagit i specialpedagogisk kompetensutveckling? Beskriv denna. 
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FRÅGOR TILL SPECIALPEDAGOGER 

 Hur länge har du arbetat som specialpedagog?  

 Beskriv skolan där du arbetar (antal barn, barn i behöv av särskilt stöd) speciellt när det gäller 

förskolan och lågstadiet. 

 Beskriv dina specialpedagogiska arbetsuppgifter på skolan, speciellt när det gäller förskolan och 

lågstadiet. 

 Hur många specialpedagoger finns det anställda vid din skola och vilka är deras främsta 

arbetsuppgifter vid din skola? Speciellt när det gäller förskolan och lågstadiet. 

 När det gäller specialpedagogernas arbetsuppgifter, vilka eventuella likheter och skillnader finns 

det mellan den verksamhet som genomförs vid förskolan och den som genomförs i lågstadiet? 

 Vad innebär begreppet en inkluderande verksamhet för dig i ditt arbete som specialpedagog vid 

denna skola?  

 Vad krävs för en inkluderande verksamhet? Lokaler, resurser, fortbildning, material och så 

vidare. Tycker du att ni har fått dessa resurser? 

 När det gäller specialpedagogernas arbetsuppgifter, hur arbetar specialpedagogerna för att 

främja en inkluderande verksamhet vid din skola? 

 Har du deltagit i specialpedagogisk kompetensutveckling? Beskriv denna. 

 

 


