
 

 

  

 

 

 

 

Förskollärarprogrammet, 210 hp 

Examensarbete, 15 hp 

VT 2018   
 

 

 

”MAN MÅSTE FÅ VARA 

DEN MAN ÄR” 

Pedagogers inkluderingsarbete 
med barn i behov av särskilt stöd  

Andréa Hahlin och Evelina Gilliusson Hörnell



 

    
 

 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att belysa pedagogers uppfattning om begreppet inkludering och 

hur pedagoger uppfattar sitt eget agerande för en inkluderande förskola. Syftet var 

ytterligare att ta reda på hur pedagoger arbetar inkluderande med barn i behov av särskilt 

stöd. Utifrån syftet gjorde vi tre frågeställningar som riktar sig mot pedagogernas 

uppfattningar om inkludering, arbetet med inkludering och hur arbetet riktar sig mot barn i 

behov av särskilt stöd. Syftet och forskningsfrågorna besvarades genom kvalitativa 

intervjuer med två förskollärare, tre barnskötare och en specialpedagog, alla med olika 

erfarenheter. Det framkom i resultatet att pedagogernas förhållningssätt och synsätt till 

barn i behov av särskilt stöd är viktiga förutsättningar för en lyckad inkludering i 

förskolan. Det finns alltså enligt pedagogerna möjlighet till inkludering i verksamheten, 

men det framkom även att det finns svårigheter med arbetet i form av för lite personal och 

för stora barngrupper. Att hitta lämpliga strategier för att öka möjligheten till att inkludera, 

utmana och utveckla barnen ansågs viktigt för pedagogerna.  
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1. Inledning 
Björck-Åkesson (2014) menar att de första åren i barnets liv är betydelsefulla för en god 

start i livet. Barnen behöver ledning och struktur av vuxna, samtidigt som de ibland 

behöver få vara ifred. Samspel med andra, stimulans och möjligheter att använda och 

utveckla sinnena är något barn är i behov av. Det är nödvändigt att barnen får skratta, 

gråta, bli utmanade och få sina känslor bekräftade. Att ingå i sociala och kulturella 

gemenskaper där barnen får leka med andra barn är också något de behöver. För att 

möjliggöra detta menar Björck-Åkesson (2014) att en del barn även behöva särskilt stöd i 

sin utveckling för att klara vardagen.  

 

I förskolan möts flera människor med olika behov och egenskaper. Det är en mötesplats 

där alla människor oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder eller funktionsnedsättning ska 

kunna känna sig och bli behandlade med respekt. Förskolan har ett ansvar att se till att alla 

dessa egenskaper och behov blir tillfredsställda och får utrymme i verksamheten. 

  

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till 

egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (Skolverket 

2016, 5). 

  

Under förskollärarutbildningen har vi stött på begreppet inkludering upprepade gånger, 

men har aldrig reflekterat över begreppets innebörd. Därav har mötet med barn, som av 

olika anledningar befinner sig i behov av särskilt stöd, väckt vårt intresse kring ett 

inkluderande arbetssätt i förskolan. Vi vill därför genom studien öka vår egen kunskap 

inom dessa områden, för att vi kommer stöta på detta under vår kommande yrkesroll. Vi 

tycker det är viktigt att barnen i tidig ålder känner trygghet på förskolan, där alla barn får 

bli sedda och komma till tals. För att detta ska bli möjligt menar Håland Anveden (2017) 

att det krävs välutbildade, trygga och stabila pedagoger på förskolan. 

  

I förskolans läroplan (Skolverket 2016) står det att verksamheten ska sträva efter att på 

bästa sätt stötta alla barns olikheter och se dessa som en tillgång istället för ett hinder. 

Vår uppfattning är att grunden till ett fungerande samhälle är att alla människor förstår 

allas lika värde, samt att våra olika erfarenheter och kompetenser kan bidra till gemensamt 

lärande. Vår framtid är barnen och som samhällsmedborgare är det viktigt att de redan i 

förskolan omfamnar allas olikheter. Välutbildade pedagoger kan utjämna sociala 

skillnader mellan barnen och ge de förutsättningar barnen behöver för att tro på sig själva 

(Håland Anveden 2017). 

 

Vi tänker att pedagogernas förhållningssätt är en viktig aspekt i arbetet med inkludering 

och för att tillgodose alla barns behov. Beroende på hur pedagogerna tar sig an 

inkluderingsuppdraget, tror vi att barnen påverkas antingen positivt eller negativt. Ahlberg 

(2015) skriver att begreppet inkludering inte nämns i läroplanen, men hävdar att arbetet 

för en jämlik verksamhet, där alla barns behov tillgodoses, bör uttryckas i verksamheten. 

  

I studien väljer vi att använda benämningen “barn i behov av särskilt stöd” istället för till 

exempel “avvikande barn”. Vår tolkning av barn i behov av särskilt stöd är barn som 

behöver någon form av stöd i vardagen på förskolan. Stödet kan vara antingen långvarigt 

eller tillfälligt. Vi menar att ”barn i behov av särskilt stöd” är de barn som behöver extra 

stöd från en vuxen för att bli inkluderade i verksamheten. 
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1.1 Syfte 
Studiens syfte är att öka förståelsen för begreppet inkludering, för förskolans arbete med 

inkludering och i vilken utsträckning inkluderingsarbetet riktar sig mot barn i behov av 

särskilt stöd. 

 

1.2 Frågeställningar 
Vilka uppfattningar har pedagogerna om begreppet inkludering? 

 

 

Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med inkludering i verksamheten? 

 

 

Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med inkludering gentemot barn i behov av 

särskilt stöd? 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi presentera begreppen inkludering och barn i behov av särskilt 

stöd ur ett historiskt perspektiv och vad annan litteratur säger om begreppen. Sedan tar vi 

upp vad som framgår i olika styrdokument och i slutet definierar vi några centrala begrepp 

som nämns i arbetet. 

 

2.1 Historia 
Här kommer vi redogöra för hur inkluderingsbegreppet uppkom och vad begreppet 

innebär. Vi kommer även klargöra hur begreppet barn i behov av särskilt stöd har tagit 

form.  

 

2.1.1 Från integrering till inkludering  

Mellan 1800–1960 talet fanns institutioner som tog hand om barn som ansågs avvikande 

från det “normala”. Nilholm (2006) förklarar att i institutionerna uppkom begreppet 

integrering och syftet var att få in barn i behov av särskilt stöd i de “normala” 

klassrummen. Dock riktades ett missnöje mot institutionerna då de ansågs ha bristande 

förmåga att hjälpa de barn som avvek från resterande barngrupp. Nilholm (2006) menar 

att integrationsbegreppet upplöstes då innebörden av begreppet blev alltmer oklart, vilket 

öppnade upp behovet för ett nytt begrepp, inkludering. Författaren beskriver vidare att 

inkluderingsbegreppet fick ett internationellt genombrott i samband med 

Salamancadeklarationen (som kommer beskrivas närmare i 2.3) (UNESCO 1994) och 

därmed kom att ersätta integrationsbegreppet. Deklarationen står upp för särlösningar för 

barn i behov av särskilt stöd. 

 

Inkluderingsbegreppet har under de senare åren gjort ett starkt inträde i den pedagogiska 

debatten, men begreppets innebörd har förändrats med tiden. Inkluderingsbegreppet har 

blivit ett allt mer positivt värdeladdat ord jämfört med integreringsbegreppet, skriver 

Nilholm (2006). Författaren menar att begreppets innebörd tolkas som en mänsklig 

rättighet vilket inte kan ifrågasättas, inkludering är inte ett tillstånd utan en process. Den 

tydliga skillnaden mellan integrering och inkludering enligt Nilholm (2006) är följande: 

integrering pekar på att barn i behov av särskilt stöd ska anpassas till verksamheten, 

medan inkludering ställer krav på att verksamheten ska anpassas utifrån barnens olika 

förutsättningar och behov.  

 

2.1.2 Barn i behov av särskilt stöd 

Barn i behov av särskilt stöd är ett uttryck som har funnits i många år. Lutz (2009) och 

Sandberg och Norling (2014) säger att uttrycket formades vid 1972 års statliga utredning, 

Barnstugeutredningen. I utredningen beskrivs det att förskolan ska ansvara för barn med 

särskilda behov, vilket handlade om barn med svårigheter kring sin fysiska, psykiska, 

sociala, emotionella eller språkliga kompetens. Sandberg och Norling (2014) förklarar 

vidare att begreppet haft olika betydelser genom åren. Under 1980-talet pratades det om 

“barn som behöver särskilt stöd”, vilket pekade på att barnen inte var någon homogen eller 

begränsad grupp. Barnens svårigheter beskrevs som övergående eller kortvariga. På 1990-

talet kom begreppet “barn med svårigheter i barnomsorgen”. Där var miljön och 

atmosfären i förskolan faktorer som kunde påverka barnets svårigheter. Med det menades 

att svårigheter bottnar i miljön och inte i barnet. Det sista begreppet som författaren 

nämner är det som används idag och tog form under 2000-talet, “barn i behov av särskilt 

stöd”. Begreppet tog form för att minska betoningen på att barnet avviker från andra barn i 

barngruppen. Gustafsson (2009) menar att det nya begreppet framhåller att alla barn i 

grunden har samma behov, men att vissa barn kan behöva mer hjälp och stöd än andra.  
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2.2 Litteraturgenomgång 
Under detta avsnitt kommer vi beröra vad litteratur säger om inkluderingens syfte i 

förskolan, vad barn i behov av särskilt stöd innebär och slutligen om hur man kan arbeta 

inkluderande i förskolan gentemot barn i behov av särskilt stöd. 

 

2.2.1 Inkludering 

Inkludering är ett begrepp som används inom specialpedagogiken och ska ge ett uttryck 

för att olikheter mellan barnen ska fångas upp och ge en förutsättning för en generell 

pedagogik. Lutz (2013) förklarar att studenter som läser pedagogiska utbildningar ger 

uttryck för att det är ett teoretiskt begrepp och förekommer lite i den praktiska 

verksamheten. 

 

Inkludering innebär undvikande av särlösningar i förskolan och handlar främst om alla 

barns delaktighet i sociala sammanhang och skapandet av deras lärande. Nilholm (2012) 

anser att pedagogerna ska se inkludering som ett nödvändigt villkor i förskolan. 

Författaren menar även att inkluderingen handlar om att barn ska vara en del i gruppen 

och kunna känna gemenskap. Egelund, Haug och Persson (2006) förklarar att ett 

inkluderande arbetssätt ökar delaktigheten på individnivå och att individanpassade 

lösningar är en förutsättning för inkludering. 

 

Det första steget i en demokratisk process är ett arbete som innebär en inkluderande 

hållning menar Öhman (2009). Det handlar om att leta efter lämpliga strategier för att lära 

tillsammans i grupp. Att få leka och vara med är viktigt för att känna gemenskap och 

delaktighet, att bli vald och accepterad i gruppen. För att barnet ska känna sig inkluderad i 

verksamheten ska barnet erbjudas likvärdiga möjligheter till deltagande av aktiviteter som 

är formad utefter barnets egna förutsättningar, menar Odom, Buysse och Soukakou 

(2011). Att vara inkluderad innefattar att barnet dels är delaktig, men även känner sig 

delaktig, både socialt och fysiskt. Organisationerna DEC och NAEYC (2009)1 lyfter att 

för att vara inkluderad ska barnen känna tillhörighet, känna att de kan uttrycka sina åsikter 

samt att de får vara med och bestämma. Alla barn ska ges möjlighet att delta, lära och 

utvecklas.          

 

Begreppet inkludering flyttar fokus från att barnen ska anpassa sig, till att miljön i 

verksamheten ska anpassas efter barnens olikheter och behov, säger Skidmore (2004) och 

Lutz (2013). Egelund, Haug och Persson, (2006) betonar att det huvudsakliga syftet med 

en inkluderande förskola är att pedagoger måste lägga om och anpassa hela verksamheten 

för alla barn som går där. Nilholm (2006), Askland och Sataoen (2014) beskriver några 

egenskaper hos en pedagog som anses gynnsamma för ett inkluderande arbetssätt. En 

egenskap som författarna lyfter är att pedagogen ser olikheterna som finns och att 

pedagogen sedan kan anpassa verksamheten till olikheterna, men för att klara detta krävs 

det att pedagogen besitter kunskaper och erfarenheter.  

 

2.2.2 Barn i behov av särskilt stöd 

Alla barn behöver stöd någon gång under sin tid på förskolan menar Sandberg, Lillvist, 

Eriksson, Björck-Åkesson, Granlund (2010) och Lutz (2013). Kategorin “barn i behov av 

särskilt stöd” används för att inte stämpla barnet permanent, utan möjligheten att “lämna” 

                                                      
1 DEC (The Division for Early Childhood) är en internationell medlemsorganisation för dem som t.ex. 
arbetar med barn som har en funktionsnedsättning eller andra speciella behov (http://www.dec-
sped.org/).  
NAEYC (National Association for the Education of Young Children) är en professionell medlemsorganisation 
som arbetar för att främja högkvalitativt lärande hos barn (https://www.naeyc.org/).   

http://www.dec-sped.org/
http://www.dec-sped.org/
https://www.naeyc.org/
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kategorin finns, menar Lutz (2013) och Nilholm (2012). Vissa barn behöver mer stöd än 

andra och stödet kan vara både övergående, men också mer långvarigt. Pedagoger har ett 

ansvar att sätta sig in i frågor som rör barn i behov av särskilt stöd, samt formulera för sig 

själva och sina kollegor hur de ser på arbetet med denna grupp och vilka stöd som behövs. 

Lindqvist, Nilholm, Almqvist och Wetso (2011) menar att specialpedagogiken bör ha det 

största inflytandet över det pedagogiska innehållet när det kommer till lärande hos barn i 

behov av särskilt stöd. I en studie av Renblad och Brodin (2014) förklarar 

specialpedagogerna att “barn i behov av särskilt stöd” är barn med vissa svårigheter som 

behöver mer tid och stöd från vuxna. Författarna menar att det stöd som ett barn behöver 

grundas av ett medicinskt eller fysiskt handikapp, eller att ett barn har sociala, språkliga 

eller koncentrationssvårigheter. Barn som inte klarar förskolans ”krav”, som ofta hamnar i 

konflikt med personalen och varandra, är också en grupp som definieras som barn i behov 

av särskilt stöd, enligt Renblad och Brodin (2014). Sandberg et al. (2010) pekar på att, hur 

barnen definieras avgörs av pedagogernas perspektiv på barnet och förskolan. 

Förutsättningarna blir annorlunda beroende på om pedagogerna menar att problemet ligger 

hos barnet eller i verksamheten. Ett organisatoriskt perspektiv hos pedagogerna handlar 

om att de ser vad barnet är med om i vardagen på förskolan. Det kan till exempel vara 

placeringen av leksaker, barngruppens storlek, utomhusmiljön eller vad som sitter på 

väggarna. Alltså saker pedagogerna kan förändra för att underlätta och hitta lösningar för 

barnet. Ser pedagogerna däremot att problemet ligger hos barnet, blir individen i fokus 

istället (Sandberg et al. 2010).  

 

I en studie av Lindqvist et al. (2011) förklarar pedagoger att de vanligaste faktorerna till 

att barn är i behov av särskilt stöd, är sånt pedagogerna själva inte kan påverka i 

verksamheten. Däremot anser 40% av dessa pedagoger att en diagnos är av betydelse för 

att barnen ska få särskilt stöd, men i läroplanen står det att alla barn ska få det stöd de 

tillfälligt eller varaktigt behöver (Skolverket 2016). Nilholm (2012) och Lutz (2013) 

förklarar att diagnostisering är ett sätt att placera problematiken hos barnet. Författarna 

menar att diagnoser är ett tydligt uttryck för ett bristperspektiv och att diagnoser innebär 

ett utpekande av barnen som mindre värd och avvikande. 

 

2.2.3 Inkludering gentemot barn i behov av särskilt stöd 

I en studie av Akalin, Demir, Sucuoglu, Bakkaloglu och Iscen (2014) framgår det från 

pedagogerna att de bör arbeta utifrån ett inkluderande perspektiv i barngruppen. Mängden 

barn i behov av särskilt stöd har ökat efter att inkluderingsbegreppet blev infört i 

förskolan. Pedagogerna i studien ställde sig positiva till inkluderingsbegreppet och ansåg 

att inkludering är nödvändigt i praktiken då det gynnar alla barn i verksamheten, men 

däremot ställde de sig negativt till kategoriseringen av barn i behov av särskilt stöd. 

Pedagogerna ansåg sig sakna både möjlighet och kunskap kring ett inkluderande arbetssätt 

för att få det att fungera på det sätt som eftersträvas. Lindqvist et al. (2011) ställde frågor 

till olika yrkesgrupper gällande barn i behov av särskilt stöd och arbetet med inkludering. 

Det framkom att alla yrkesgrupper var överens om att de saknar lämplig utbildning och 

stöd för arbetet med inkludering. Vidare säger Lindqvist et al. (2011) att lärarna menar att 

barn i behov av särskilt stöd inte är deras ansvar, utan resurspersonalens. Sandberg och 

Norling (2014) nämner att pedagogerna i dagens förskola anser att de får för lite 

kompetensutveckling, speciellt kring barn i behov av särskilt stöd. Författarna förklarar att 

lite kompetensutveckling leder till att pedagogerna saknar ett gemensamt språkbruk för att 

uttrycka vad, hur och varför de jobbar på det sätt de gör i förskolan. Lindqvist et al. (2011) 

menar att pedagogers kompetens, tillgång till specialpedagogik, rutiner, arbetsmetoder, 

organisatoriska och individuella faktorer anses betydelsefulla för arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd. 
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Utifrån de ekonomiska nedskärningarna som råder i förskolan uppkommer fler enskilda 

särlösningar för barn i behov av särskilt stöd för att få personalen att räcka till. Lutz (2006) 

skriver att det krävs en allt högre inblandning från läkare i form av diagnos, för att få 

tillgång till resurs. Björck-Åkesson (2014) anser att insatserna som generellt sätts in som 

åtgärd för att barn i behov av särskilt stöd ska bli inkluderade räcker ofta inte till för att 

barnet ska bli inkluderat. Författaren menar att utöver åtgärderna som sätts in behövs även 

en specifik kunskap om det enskilda barnets behov, för att kunna tillgodose barnets 

utveckling och lärande. Almqvist (2014) förklarar att om förskolan hade förutsättningar att 

anpassa pedagogik och miljö efter varje barns behov skulle det inte spela någon roll vilka 

svårigheter det enskilda barnet hade. Författaren säger att en av förklaringarna till att barn 

i behov av särskilt stöd har svårigheter att fungera i den styrda pedagogiska verksamheten, 

är antalet barn i barngruppen.  
 

Verktyget ”tecken som stöd” kan arbetslaget använda för att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd. Sandberg och Norling (2014) förklarar att i förskolan är det ofta enbart en 

pedagog som kan tecken som stöd vilket medför att det bara är barnet och pedagogen som 

kan kommunicera med varandra. Detta skapar problem när barnet försöker kommunicera 

med andra barn och pedagoger i verksamheten. Författarna menar att i förskolor där 

arbetslaget lär hela barngruppen tecken som stöd för att kommunicera, bidrar till att barn 

och pedagoger lättare förstår varandra och konflikter minskar. Detta ger bättre 

förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd att bli inkluderade och delaktiga i 

verksamheten. Andra strategier som författarna tar upp är rim och ramsor, bildstöd, 

motoriska övningar och sagoläsning. Lutz (2013) menar att även om barn kommer till 

förskolan med olika förutsättningar ska de garanteras lika möjligheter. Skolverket (2015, 

s. 5) menar att: “barn ska ges särskilt stöd på det sätt och i den omfattning som behövs för 

att barnet ska ha möjligheten att utvecklas och lära enligt läroplanen”. 

 

Det finns olika förhållningssätt som pedagoger kan använda sig av i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd, menar Sandberg och Norling (2014). Antingen delar pedagogerna 

upp ansvaret för barnet som är i behov av särskilt stöd, eller är en resursperson med barnet 

i verksamheten. Eriksson (2014) menar att förhållningssättet gentemot barnet ska vara 

tolerant, förstående, se till barnets positiva sidor, låta barnet vara med och fatta beslut, 

samt hjälpa barnet med sina rutiner i vardagen. Pedagoger som arbetar med barn i behov 

av särskilt stöd bör ha en positiv syn på att barnet har kapacitet förklarar Luttropp (2014). 

Som vuxen är det viktigt att inte ge barnen begränsningar utan att tro på barnets förmåga, 

för oväntade kunskaper kan nås genom detta förhållningssätt enligt författaren. Lutz 

(2013) skriver att det finns allt fler forskningsresultat som påvisar att inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd i ”normalgrupper” visar ett positivt resultat när det kommer till 

barns utveckling och lärande.  

 

För att inkludera barn i behov av särskilt stöd mer effektivt bör pedagogerna skapa en 

inkluderande lärmiljö, säger Vakil et al. (2009). För detta krävs det att pedagogerna 

planerar verksamheten med olika lärtillfällen som är kopplade till läroplanen. Det kan 

planeras genom lekar, böcker, arbetsstunder och skapandet av gemensamma regler om hur 

barn ska vara mot varandra. Det gäller att pedagogerna stöttar barns lärande kring 

värdegrund, inkludering och delaktighet. Öhman (2009) menar att när pedagogerna 

bekräftar barnets lärande i dessa gemensamma aktiviteter, hjälper det barnet att utvecklas i 

barngruppen. 

 

Olikheter och åsikter som finns i arbetet med barn i behov av särskilt stöd är viktiga att 

diskutera. Lindqvists et al. (2011) påvisar en önskan om att arbeta mer mot en 

inkluderande verksamhet. Författarna lyfter att synpunkter från olika yrkesgrupper är 



 

7 
 

viktiga när det gäller barn i behov av särskilt stöd, för att få fram vad som är 

problematiskt. Ett bättre samarbete mellan olika yrkesgrupper leder till mer inkludering. 

 

2.3 Styrdokument 
I detta avsnitt redogör vi för vad styrdokument och lagar säger om barn i behov av särskilt 

stöd. 

 

2.3.1 Skollagen 

I skollagens paragraf nio (SFS 2010:800) står det att barn har rätt till särskilt stöd och 

hänsyn ska tas till barns olika behov. Som ett första steg sker stöttning genom att extra 

anpassningar sker. Är anpassningarna inte tillräckliga är det förskolechefen som beslutar 

om barnet har rätt till särskilt stöd. Barn med funktionsnedsättning ska få stöd som kan 

bidra till att underlätta deras vardag. 

 

2.3.2 Läroplan för förskolan 

I läroplanen (Skolverket 2016) står det att förskolans uppdrag är att verksamheten ska 

anpassas till alla barn. Det framgår även att det är förskolechefens ansvar att se till att 

verksamheten utformas på ett sätt som gynnar barn i behov av särskilt stöd. Det gäller alla 

barn som under en tillfällig eller varaktig period behöver med stöd och stimulans. Alla 

barn har rätt att utvecklas i förskolan. 

 

Läroplanen beskriver vikten av att förskolans personal har en förmåga att förstå och 

samspela med barnet. Det är viktigt att tiden som barnet spenderar i förskolan blir positivt 

för barnet i behov av särskilt stöd. Alla barn på förskolan ska få möjlighet att utvecklas, 

komma över svårigheter och känna sig som en tillgång i barngruppen. Läroplanen 

framhåller även att arbetet för individens okränkbarhet, frihet och integritet ska ständigt 

hållas vid liv i det pedagogiska arbetet. 

      

Arbetslaget ansvar för att tillsammans skapa och erbjuda stimulerande lek- och 

lärandemiljöer som möjliggör utveckling för alla barn. Det barn som är i behov av särskilt 

stöd ska speciellt uppmärksammas för att få stöd i sin utveckling. Läroplanen poängterar 

vikten av förståelse för att alla verksamheter inte kan utformas på samma sätt. Detta för att 

pedagogerna hela tiden måste ta hänsyn till barns olika behov och förutsättningar. Vidare 

uttrycks det att resurser på förskolan inte kan fördelas lika. I läroplanen (Skolverket 2016, 

s. 5) står det att: ”Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 

och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.  

 

2.3.3 Salamancadeklarationen 

En deklaration kan förklaras som ett uttryck för uppfattningar eller åsikter inom en 

särskild fråga. Salamancadeklarationen framkom 1994 och är ett exempel på en 

deklaration som berör barns rättigheter till utbildning (UNESCO 1994). Ett stort antal 

länder kom fram till denna deklaration och beskriver hur genomförandet av 

undervisningen av barn i behov av särskilt stöd ska organiseras. Med detta menas att barn 

med funktionsnedsättning ska ha samma rätt till undervisning tillsammans med andra 

barn. Utbildningssystem ska utformas och utbildningsprogrammen genomföras på ett sätt 

där mångfalden av egenskaper och behov tillvaratas. Barn med behov av särskilt stöd ska 

ha tillgång till ordinarie skolor som ska tillgodose barnen inom en pedagogik som sätter 

barnet i centrum och som kan tillgodose allas behov. Salamancadeklarationen beskriver 

hur utbildning för barn i behov av särskilt stöd bör se ut:  
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Integrerad skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn 

med behov av särskilt stöd och deras kamrater. Att sända barn till särskilda skolor- 

eller att sammanföra dem i specialklasser eller avdelningar inom en viss skola på 

varaktig basis - bör vara en undantagslösning att förordas endast i de sällsynta fall där 

det klart har påvisats att undervisning i vanlig klass inte kan tillgodose ett barns 

undervisningsrelaterade eller sociala behov eller när så krävs med hänsyn till det 

barnets bästa eller andra barns bästa (UNESCO 2006, 19). 

 

2.3.4 FN:s barnkonvention 

Enligt Barnkonventionen ska alla barn ha samma rättigheter och lika värde. I 

grundprinciperna för konventionen står det i artikel 2 att barnen ska skyddas mot alla 

former av diskriminering eller bestraffning. I artikel 3 hävdas barnets bästa och att det 

kommer först vid beslut som rör barnet. Det nämns även i konventionen att handikappade 

barn ska ha bra tillgång till undervisning för att kunna bidra till integrering i samhället och 

för den individuella utvecklingen (UNICEF 2009). 

 

2.4 Centrala begrepp i studien 
I detta stycke förtydligas relevanta begrepp som används i studien.  

 
Specialpedagog 

Utbildningen till specialpedagog är en påbyggnadsutbildning för pedagoger som gått 

förskollärarutbildningen. För behörighet till utbildningen krävs minst tre års 

arbetslivserfarenhet. En specialpedagog hjälper till att underlätta inlärningen för de barn 

som har behov av särskilt stöd. Specialpedagogen har framförallt en handledande roll och 

ska arbeta tillsammans med personal och ledning och hjälpa till med den pedagogiska 

utvecklingen. 

 

Specialpedagogik  

Specialpedagogiken handlar om alla barns rätt till utbildning och att skapa optimala 

förutsättningar för alla barns lärande. För att uppfylla alla barns rätt till utbildning och 

lärande krävs särskilt stöd utöver den generella pedagogiken för vissa barn och här 

kommer specialpedagogiken in (Sandberg 2014; Björck-Åkesson 2014). 

    
Inkludering 
Begreppet inkludering har tidigare använts för att beskriva samma process som 

integrering, vilket har lett till en förvirring för vissa. Numera används 

inkluderingsbegreppet för att poängtera skillnaden mellan begreppen.  

Nilholm (2006) beskriver att inkludering handlar om en förskola för alla, där ingen ska 

behöva hamna eller känna sig utanför och att olikheter berikar en grupp.  
Begreppet är tänkt att flytta fokuset från barnet till verksamheten, där verksamheten ska 

anpassas till alla barns behov och att förskolan ska kunna möta alla dessa olikheter. 

 

Barn i behov av särskilt stöd 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver någon form av stöd i vardagen på förskolan. 

I kapitel 8, 9§ av Skollagen står att “barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 

behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver” 

(SFS 2010:800).  
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3. Metod 
I följande kapitel redogör vi för vårt val av metod. Vidare följer en förklaring av urvalet, 

genomförandet samt de forskningsetiska avvägningar vi tagit i beaktande. Avslutningsvis 

redogör vi för studiens trovärdighet och en metoddiskussion. 

 

3.1 Undersökningsmetod 
För att besvara syftet och forskningsfrågorna till denna studie valde vi att använda 

kvalitativa intervjuer som metod för att få så uttömmande svar som möjligt. Vi ville 

komma åt tankar, värderingar, reflektioner och uppfattningar som pedagoger har om 

begreppet inkludering, om arbetet med inkludering och i vilken utsträckning det arbetet 

riktar sig mot barn i behov av särskilt stöd. Johansson och Svedner (2010) förklarar att 

med kvalitativa intervjuer blir det möjligt att komma åt reflektioner och värderingar som 

respondenten har då intervjuaren kan ställa om frågor, be respondenten att förtydliga sina 

svar och utveckla sina tankar. 

 

3.2 Urval 
I förskolan förekommer flera yrkesroller som på ett eller annat sätt arbetar med barnen. Vi 

valde att intervjua tre barnskötare, två förskollärare och en specialpedagog då tankesätt 

och erfarenheter kring inkludering och barn i behov av särskilt stöd kan se olika ut 

beroende på utbildning. Skillnaden mellan manliga eller kvinnliga pedagoger har ingen 

betydelse för vår studie, utan det är erfarenheterna vi vill synliggöra. Johansson och 

Svedner (2010) förklarar att användandet av olika undersökningsgrupper minskar risken 

för ett ensidigt perspektiv. I vår urvalsprocess valde vi att intervjua verksamma pedagoger 

som en av oss två studenter kände till och där alla har erfarenhet av att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd. Valen gjordes för att få ut relevant information gentemot vårt syfte 

och forskningsfrågor, men även utifrån den begränsade tidsramen vi hade att förhålla oss 

till. Christoffersen och Johannessen (2015) benämner de val vi gjort som 

kriteriebaseraturval. 

 

3.3 Genomförande 
När respondenterna kontaktades fick de bestämma tid för intervju utefter vad som passade 

dem. Respondenterna kontaktades både personligen och via mail där de fick information i 

form av ett missivbrev (se bilaga 1). Hälften av respondenterna fick även tillgång till 

intervjuguiden (se bilaga 2) för att förbereda sig på frågorna. Ena gruppen fick alltså tid att 

tänka och fundera på frågorna innan intervjun, medan andra gruppen inte visste vilka 

frågor som skulle ställas förrän under intervjun. Vi valde att dela upp tillgången till 

intervjuguiden för att vi ville se ifall det skulle bli någon större skillnad i respondenternas 

svar. 

  

Intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplatser och vi satt vid samtliga tillfällen i ett 

mindre rum där samtalet kunde ske ostört. Varje intervju tog mellan 30–50 minuter. Vid 

intervjuerna gick vi igenom syftet och tog upp de forskningsetiska principerna för att 

respondenterna skulle få chans att höra sina rättigheter ännu en gång. Kvale och Brinkman 

(2009) menar att en intervju bör genomföras på ett sådant sätt att respondenten får en 

tilltro till intervjuaren. Författarna nämner även vikten av att lyssna uppmärksamt, visa 

förståelse, intresse och respekt för respondenten. Vi valde att närvara båda två under alla 

intervjuer, men delade upp arbetet där en skötte intervjun medan den andre antecknade. 

Vid nästa intervju byttes rollerna. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

inspelningsfunktion på mobilen, vilket gjorde att vi kunde rikta vårt fokus på 

respondenten. Johansson och Svedner (2010) beskriver vikten av att spela in intervjuer för 

att du får med allt vad respondenten säger och kan även höra sina egna frågor. 
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3.4 Forskningsetiska principer (vetenskapsrådet 2002) 

Under arbetets gång har vi utgått från forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2002) har publicerat som fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan beskrivs vad kraven innebär. 

 

Informationskravet innebär att vi är skyldiga att informera respondenterna om syftet med 

vår studie. Detta gjorde vi genom att dela ut ett missivbrev innan intervjun. I missivbrevet 

framgick information kring vår studie där även syftet fanns med.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan.  

I denna studie har samtycke inhämtats vid första mötet med respondenten, då vi frågade 

om deltagande i studien, samt innan intervjuns start bad vi om ett muntligt godkännande. 

Här framgick även deras rätt att avbryta intervjun när som helst. Alla respondenter har i 

förväg informerats om och accepterat att intervjun spelas in.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna från respondenten ska förvaras säkert där 

ingen obehörig får tillgång till informationen. Respondentens identitet kommer även vara 

helt anonym, där varken dess namn, namnet på arbetsplats eller ort kommer framgå. 

Deltagarna har även informerats om att det inte kommer framgå var materialet samlats in. 

 

Nyttjandekravet innebär att den information vi samlar på oss endast får användas för det 

syfte det är avsett för. Detta har vi tillgodosett genom att enbart använda materialet i 

denna studie. 

 

3.5 Databearbetning och analys 
Ljudinspelningarna från intervjuerna är avlyssnade flera gånger och har under tiden 

transkriberats. Anteckningar som fördes av ena studenten medan den andra studenten 

intervjuade, är noggrant genomgångna och jämförda med transkriberingen. Vårt 

renskrivna material slutade på 41 sidor. Löfgren (2014) förklarar att det är viktigt att hitta 

strategier vid bearbetningen av materialet, vilket fick oss att göra upp en plan för hur vi 

skulle bearbeta vårt insamlade material. För att underlätta läsningen skrev vi ut allt 

material på papper för att kunna se större delar av texten samtidigt. Vi grovsorterade 

materialet genom att vi läste igenom det transkriberade materialet med syfte och 

forskningsfrågor i åtanke för att få en helhetsbild av respondenternas svar. Sedan tog vi 

hjälp av överstryckningspennor för att hittat mönster som var relevanta utifrån våra 

frågeställningar. Det som inte ansågs relevant för vårt syfte och forskningsfrågor togs inte 

med i resultatet. Efter grovsorteringen använde vi oss av meningskoncentrering som 

metod för att bearbeta och analysera materialet. Meningskoncentrering innebär, enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) att forskarna sammanställer respondenternas svar genom att 

göra en kortfattad och innehållsrik koncentrering i syfte att klarlägga det centrala från 

varje respondent. Vi kom därefter fram till att resultatets rubriker skulle utgå från våra 

forskningsfrågor och att det analyserade materialet presenteras under dessa rubriker. Citat 

har även används i resultatavsnittet för att på ett tydligt och trovärdigt sätt belysa viktiga 

åsikter och uppfattningar från respondenterna.  

 

3.6 Studiens trovärdighet 
För att en studie ska vara trovärdig menar Bryman (2011) att forskaren gör en utförlig 

beskrivning av studien och de val som gjorts. För att denna studie ska vara trovärdig har vi 

strävat efter att följa allmän forskningsetik (se kapitel 3.4 Forskningsetiska principer). Vi 

har försökt motivera valen vi tagit och genomförandet av studien noggrant och ärligt (se 

kapitel 3.2 Urval och 3.3 Genomförande). Ett av målen har varit att beskriva 
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forskningsprocessen tydligt för att läsaren själv kan bedöma om det vi redogör för verkar 

rimligt. Som en del i arbetet spelades intervjuerna in för att minska risken för feltolkningar 

och transkriberades ordagrant för att få fram respondenternas svar så tydligt som möjligt i 

resultatdelen. 

 

3.7 Metoddiskussion 
När vi skrev intervjuguiden kom vi fram till att vi skulle dela upp ansvaret för 

intervjuerna, dels för att vi ansåg att det var mest rättvist, men också för att vi skulle vara 

lyhörda på de svar vi fick från respondenterna. En av oss intervjuade medan den andra tog 

anteckningar och inflikade med frågor som var relevant för studien. Vi känner att denna 

uppdelning var bra för att vi fick möjlighet att lägga all fokus på att ställa bra följdfrågor 

när vi intervjuade. Vi kunde även anteckna saker vi tyckte lät extra intressant för att sedan 

kunna gå tillbaka lättare till det respondenten nämnde. Johansson och Svedner (2010) 

nämner hur lätt det är att överföra egna åsikter på den som blir intervjuad, men detta kände 

vi inte var några problem för oss. Vi höll oss neutrala genom alla intervjuer. Vid 

transkriberingen tog vi inspelningarna vi själva hade intervjuat på. Om detta har någon 

betydelse för resultatet är svårt att avgöra. Hade vi transkriberat varandras kanske 

resultatet hade sett annorlunda ut eftersom vi kan uppfatta saker olika och inte var lika 

insatta i det inspelade materialet som den andre som intervjuade respondenten. Under 

arbetet med studien har det underlättat att vara två personer som har liknade tankar om 

ämnet. Vi har haft djupgående diskussioner om litteraturen och respondenternas svar för 

att vi själva ska vända och vrida på arbetet. Att vi båda närvarade under samtliga 

intervjuer underlättade arbetet med att analysera det insamlade materialet eftersom det inte 

tog lika mycket tid. Genom arbetet har vi hjälpts åt och skrivit mycket tillsammans, men 

under resultatet och diskussionen delade vi upp arbetet genom att skriva några punkter 

var. Varför vi har suttit var för sig och skrivit är för att vi bor i olika orter och det har varit 

svårt att passa in tider att ses där båda kan. Vi valde därför att dela upp arbetet och skriva 

en del var för sig, för att sedan sätta oss ner och reflektera tillsammans de texter vi skrivit.  

 

Vi är medvetna om att utskicket av intervjuguiden till hälften av informanterna kan ha 

påverkat vilka typer av svar vi fått. Respondenterna som fått intervjuguiden i förväg fick 

chansen att förbereda sig mer kring vilka svar de ville ge. Medan respondenterna som inte 

fick frågorna innan hade mindre tid till att tänka ut sina svar och pratade direkt från 

minnet. Skillnaden mellan respondenternas svar blev därmed olika i hur mycket 

information vi fick ut. Efter avslutad intervju önskade respondenterna som inte fick 

intervjuguiden att de hade fått frågorna i förväg, eftersom de kände att ämnet var lite 

klurigt och frågorna var stora. Skulle alla respondenter fått intervjuguiden i förväg hade de 

fått känna sig mer förberedda och tryggare kring frågorna vi ville få svar på. Vi anser att 

pedagogernas svar hade blivit mer utförligt om de fått intervjuguiden i förväg, vilket vi 

även tror hade gjort resultatet fylligare. 

 

När vi diskuterade vilka pedagoger vi ville intervjua till vår studie insåg båda att vi var 

intresserade att höra från olika yrkesrollers uppfattningar kring hur de arbetar 

inkluderande i förskolan. Vi valde därför att intervjua en specialpedagog, tre barnskötare 

och två förskollärare. Det som vi fann intressant utifrån detta var att kunskaperna 

varierade lite utifrån vilken utbildningen pedagogerna hade, men överlag var det ingen 

större skillnad. 

 

Utifrån den korta tid vi hade på oss att genomföra denna studie valde vi att inte göra egna 

observationer utan enbart lyssna till pedagogernas ord. Vi kan därefter inte vara 

övertygade om att det respondenterna berättat för oss i intervjuerna faktiskt omsätts i den 

praktiska verksamheten. Att göra observationer hade kunnat ge oss en annan bild av hur 
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respondenterna arbetar inkluderande i verksamheten. 
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4. Resultat 
I denna del presenterar vi resultatet från de genomförda intervjuerna med hjälp av 

omskrivna citat. Citaten omskrivs på ett sätt där innehållet är densamma som innehållet i 

respondenternas svar. Som huvudrubriker utgår vi från våra forskningsfrågor, sedan har vi 

delat in materialet från transkriberingarna i underrubriker. Respondenternas svar belyser vi 

med hjälp av citat från intervjuerna.  

 
4.1 Presentation av respondenterna 
Här följer en kort presentation av de sex intervjuade pedagogerna. 

 

Specialpedagog - Har ca 25 års erfarenhet som förskollärare. Blev klar som 

specialpedagog för ca 10 år sedan. Började jobba som specialpedagog för ca fyra år sedan 

och finns nu som stöd för pedagoger på förskolan. Har under åren jobbat inom samma 

kommun. Har mycket erfarenhet av att jobba med barn i behov av särskilt stöd. 

 

Barnskötare 1 - Utbildad barnskötare och jobbat i förskola i 37 år. Har jobbat på olika 

förskolor och i olika kommuner. Har god erfarenhet av att jobba med barn i behov av 

särskilt stöd. 

 

Barnskötare 2 - Utbildad barnskötare och har jobbat inom förskolans verksamhet i 30 år. 

Har jobbat i olika kommuner och även arbetat med olika åldrar, samt på särskola. Har stor 

erfarenhet av att jobba med barn i behov av särskilt stöd.  

 

Barnskötare 3 - Barnskötare och har jobbat i förskolans verksamhet i 19 år. Har jobbat i 

andra kommuner. Har stor erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. 

Pedagogen har även arbetat som resurs i grupp och som personlig resurs. 

 

Förskollärare 1 - Utbildad förskollärare och jobbat inom förskolans verksamhet i ca sex år. 

Har jobbat inom samma kommun och samma förskola under dessa år. Har erfarenhet av 

att arbetat med barn i behov av särskilt stöd. 

  

Förskollärare 2 - Utbildad förskollärare och jobbat inom förskolans verksamhet i ca 27 år. 

Har jobbat inom olika kommuner under dessa år. Har god erfarenhet av att jobba med barn 

i behov av särskilt stöd. 

 

Vi kommer benämna respondenterna för ”pedagoger” när vi skriver om alla. Skriver vi om 

respondenterna enskilt så kommer förkortningarna SP, B1, B2, B3, F1 och F2 användas. 

 

4.2 Vilka uppfattningar har pedagogerna om begreppet inkludering?  
Under intervjuerna med pedagogerna framkom det olika uppfattningar om 

inkluderingsbegreppets betydelse i förskolan. Pedagogerna pratade bland annat om 

begreppen värdegrund, delaktighet och att skapa “vi-känsla” där alla får vara med, när de 

diskuterade inkluderingsbegreppet. Samtliga pedagogerna berättade att inkludering 

betyder att alla på förskolan räknas in, allt från barn, vuxna och föräldrar. Flera av 

pedagogerna (B1, F2 och SP) nämnde även att alla ska få samma möjlighet till allt och att 

verksamheten ska anpassas utefter barnens behov.  

 

En annan sak som alla pedagoger nämnde var att de känner att begreppet inkludering är 

väldigt brett och rymmer många tolkningsmöjligheter. SP och B1 sa att 

inkluderingsbegreppet varierar beroende på vad man har för tankar själv och att det är 

viktigt att diskutera begreppets betydelse i arbetslaget för att alla ska jobba jämlikt. B1:s 
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uppfattning om begreppet inkludering är att verksamheten ska anpassas utefter de barn 

som är på förskolan, inte tvärtom. Däremot uppfattade F1 inkludering som svårt och 

menar att förskolan inte passar för alla barn ibland. F1 menade att saker som förskolans 

miljö kunde försvåra möjligheten att inkludera alla barn lika. 

 

Det är klart att så ska det ju vara, men det funkar ju inte alltid när det är barn som 

absolut inte klarar av det, att vara med... Jag kan väl ibland tänka att förskolan inte 

passar för alla, även om det ska vara så. Det kanske är för mycket grejer överallt, det 

fungerar inte (F1). 

 

Majoriteten av pedagogerna nämnde delaktighet som ett begrepp de gärna använder sig av 

för att beskriva inkludering. Samtliga pedagoger berättade att alla barn på förskolan ska 

kunna vara delaktiga och kunna påverka på sina villkor. Pedagogerna berättade vidare att 

alla barn ska kunna komma till förskolan och känna sig lika välkomna, lika sedda och 

bemötta på samma villkor. SP förklarade att delaktighet är ett spännande begrepp som 

man måste vara på samma bana kring då man diskuterar för att undvika misstolkningar 

och att det gäller som pedagog att ha ett öppet tänk under diskussioner. SP sa att en del 

tänker att delaktighet är att barnen ska bestämma, men att det egentligen inte handlar om 

det. Utan det handlar om att barnen ska få vara delaktiga i sin egen verklighet och att 

kunna påverka sin egen vardag under rimliga omständigheter.  
 

En inkludering det gör ju att barnet ska känna sig inkluderad i gruppen och för att du 

ska känna dig inkluderad så måste du även känna en delaktighet. Att känna sig delaktig 

i en grupp är ju otroligt viktigt, för alla individer (F2). 

 

4.3 Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med inkludering i verksamheten? 
Användandet av ordet inkludering i arbetslaget varierade mellan pedagogerna. En del 

använde begreppet i diskussioner medan andra använde inte alls begreppet i 

verksamheten. SP menade att vi måste ha ett bra yrkesspråk i förskolan och att det är 

viktigt att vi använder oss av yrkesspråket vi har, utifrån den forskning och de 

styrdokument som förskolan lutar sig mot. SP berättade även att de använder begreppet 

inkludering då de bland annat sitter och diskuterar barn enskilt, men även hela 

barngruppen. Det lyftes även fram att själva benämningen av inkludering kunde se olika 

ut, de kunde till exempel säga “hur får vi med alla?” istället för “hur ska vi inkludera alla 

barn”? 

 

F2, B1 och B3 förklarar att de inte riktigt använder begreppet inkludering när de 

diskuterar i arbetslaget, utan de menar att inkludering är någonting som alltid sitter i 

bakhuvudet och att de jobbar utifrån ett inkluderande arbetssätt automatiskt på förskolan. 

Alla pedagoger i studien upplever att ett inkluderade arbetssätt är viktigt i förskolan. Som 

pedagog ska man se individen, med förmågor och svårigheter, menar samtliga pedagoger. 

Pedagogerna tycker att det är viktigt att barnen får vara med och bestämma, att påverka 

deras egen vardag och att det gäller att pedagogerna har förmåga att stötta alla barn på 

förskolan. Alla pedagoger underströk hur viktigt det är att alla barnen får känna sig 

delaktiga och gemenskap i gruppen, att alla ska känna sig välkomna och trygga på 

förskolan. Under intervjuerna berättade pedagogerna att de arbetar aktivt med att 

inkludera alla barnen i verksamheten och att de arbetar utifrån barnens intressen. F1 

berättade att pedagogerna på avdelningen nyss intervjuat barnen och frågat dem ifall de 

tycker att de får vara med och bestämma vad som ska hända och göras på förskolan. 

Nästan alla barnen svarade ja till att de får vara delaktiga och inkluderade i verksamheten. 
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Det är mer att man tänker att… Det en självklar rättighet att för alla barn vistas på 

förskolan under samma premisser, alltså det ska vara en sån lik vardag för alla (B3). 

 

Vi försöker utvärdera med barnen också… men det gör vi, för vi vill ju bli bättre på att 

inkludera barnen. Så att dom får vara med och bestämma, för dom ska ju vara här i 

flera år (F1).  

 

Hur pedagogerna arbetar inkluderande såg olika ut utifrån de svar som gavs. B1, B2 och 

F2 berättade att de jobbar utifrån att dela in barngruppen i mindre grupper, för att på så vis 

få mer tid till att se alla barn och synliggöra alla. F2 och SP menar att det viktiga med att 

se alla barnen är att kunna se vad som faktiskt fungerar för barnen och inte bara se det 

negativa och det som inte fungerar. B1, B3 och F1 berättade att de försöker inkludera alla 

barn i olika aktiviteter, till exempel samling, spel, och planerade aktiviteter, beroende på 

vad barn är intresserade av. B1 förklarade vidare att det är viktigt att alla barn får sin egen 

roll på något vis, att visa barnen att alla är lika mycket värda. B2 och B3 uttrycker vikten 

av att prata med varandra i arbetslaget, lyfta svårigheter som uppstår och hjälpas åt för att 

göra det så bra som möjligt för alla barn på förskolan.  

 

Ofta delar vi in dem i mindre grupper när vi ska gå till skogen istället för att ta dem i 

storgrupp. Man har ju mer tid att se alla barn om man är i en mindre grupp. Om vi har 

den personalstyrkan så att vi klarar det på det sättet (B2). 

 

Ja, se dem som den individ de är. Du får alltid utgå ifrån barnet i fokus. Man försöker 

ju så långt och mycket det bara går för att ställa för att det ska bli så, så bra som 

möjligt (B3). 

 

B3, F1 och F2 nämnde att ett inkluderande arbetssätt och arbetet för en förskola för alla, 

kan vara svårt när pedagogerna inte vet vad de ska göra för att inkludera alla barnen. F1 

berättade att det är upp till förskolechefen att se till att pedagogerna kan göra sitt jobb så 

bra som möjligt, samt att pedagogerna på förskolan har både chefen och specialpedagogen 

att vända sig till när de upplever svårigheter i arbetet. B1 och B2 anser att det stora antalet 

barn i barngruppen och brist på personal är det som är svårt med inkluderingsarbetet, då 

stora barngrupper gör det svårt för pedagogerna att se till varje individ, vilket stöd som 

behövs och vad barnen behöver utmanas mer i. En annan faktor som pedagogerna tog upp 

och som försvårar inkluderingsarbetet är de små lokalerna och de få rummen som finns på 

förskolan. De förklarade att lokalerna är ofta utformade på ett sätt som gör dem svåra att 

använda fullt ut. 

 

4.4 Hur arbetar pedagogerna med inkludering gentemot barn i behov av 

särskilt stöd? 
När det gäller inkludering av barn i behov av särskilt stöd har pedagogerna till stor del ett 

liknande synsätt på vad inkludering är, men med olika exempel på vad inkludering kan 

innebära i förskolans verksamhet. B1, B2 och F1 menar att inkludering är att alla ska få 

vara med oavsett de olika förutsättningar barnen har, då olikheter berikar hela 

barngruppen och att alla är lika mycket värda. SP förklarar att det handlar om barnsyn och 

värdegrund och att arbetet med inkludering ska vara så naturligt som möjligt.  
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Jag ska inte behöva tänka just inkluderande, utan det handlar om hur tänker vi kring 

barnen. Alla ska få en bra verksamhet. Vi jobbar med helheten. Hur ser vi till att alla i 

denna helhet får det bästa vi kan erbjuda (SP). 

 

Vad det innebär att vara i behov av särskilt stöd och hur pedagoger ser på begreppet 

särskilt stöd finns det olika uppfattningar om. B2, F1 och SP beskriver att barn i behov av 

särskilt stöd är barn som har en diagnostiserad funktionsnedsättning, men att det även är 

barn som är i behov av extra stöd och hjälp för att fungera på förskolan. Samtliga 

pedagoger beskriver det som ett brett begrepp som kan innefatta funktionsnedsättningar av 

både fysisk och psykisk karaktär, eller barn som behöver någon form av stöd i vardagen. 

Pedagogerna berättade att stödet kunde vara situationer där pedagogerna hjälper barn vid 

till exempel påklädning eller vid leksituationer. B3 och F2 förklarar att stöd är väldigt 

individuellt och att det alltid finns saker att jobba på, att alla barn behöver stöd i 

någonting. Samtliga pedagoger ser begreppet “särskilt stöd” som viktigt då det kan ge 

både pedagoger och barn viktiga verktyg för att komma tillrätta med en upplevd svårighet, 

men att det samtidigt kan bli ett problem beroende på hur man ser på begreppet.  

 

Ja det finns nog… alltså alla barn behöver ju särskilt stöd utifrån den individ den är, 

men det är kan ju röra sig om det lilla till det stora. Alla barn behöver ju stöd i nånting. 

Det finns ju inga barn som går igenom hela förskolan utan att behöva stöd (F2). 

 
De intervjuade pedagogerna anser att en diagnos kan påverka stödet som arbetslaget kan 

få in i förskolans verksamhet. B1, F1 och SP menar att i dagens samhälle kommer stödet 

fortare in i verksamheten än vad det gjorde förut, vare sig barnet har en diagnos eller ej. 

F1 förklarar att de ganska snabbt kan signalera till specialpedagogen om de behöver hjälp 

och tips om en svårighet uppstår på förskolan. B2 och B3 tycker däremot att det är svårare 

att få in ett stöd om barnet inte har en diagnos. B3 förtydligar med att det är lättare att få 

mer resurser genom diagnos, men att det samtidigt är hemskt eftersom det inte ska handla 

om diagnoser, utan om barnets behov. SP betonar att det inte finns något Quick fix runt 

barn i behov av särskilt stöd och att pedagogerna inte ska tänka normalisering, utan de ska 

tänka att man måste få vara den man är. SP menar vidare att det var svårare att få stöd till 

verksamheten förr, men att det i dag sätts stöd in utefter behov och inte diagnosen. 

Däremot bör diagnoser enligt SP inte sättas in som en lösning för problematiken hos 

barnet, utan det är pedagogernas ansvar att lära sig mer om barnet och problematiken för 

att kunna få rätt stöd. 

 

Har barnen ingen diagnos är det svårare att få pengar, för det handlar ju om resurs. Har 

barnen en   diagnos så får det ju extra resurs eller resursstöd i gruppen (B2). 

 

Vi får inte vara för snabba på att sätta diagnoser för det är jättelätt och då blir 

diagnoserna en lösning och så är det inte. Problemet kvarstår, vi måste finnas kvar och 

hjälpa där det ställer till; relationer, hålla fokus, samspela, turtagning, etc. Allt det här 

som är grunden (SP). 

 

Att inkludera barn i behov av särskilt stöd tyckte samtliga pedagoger är svårt då 

barngrupperna idag är stora och antalet pedagoger är få. Pedagogerna beskriver därefter 

några strategier de använder sig av för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i 

barngruppen och i verksamheten. Att dela in barngruppen i mindre grupper hjälper 

pedagogerna att se alla barn och gör det lättare att inkludera, utmana och utveckla, menar 

F2. B1 nämner lek-stöd som en bra strategi för att inkludera barn till att leka med 
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varandra. De flesta pedagoger nämnde även teckenstöd som en strategi för att få alla barn 

mer inkluderade. B1 och B2 menade att tecken som stöd fungerar som en mötesplats för 

inkludering mellan barnen på förskolan. Pedagogerna berättade att de använder teckenstöd 

i princip överallt och närsomhelst under en dag på förskolan; vid samling, vid matbordet, 

vid aktivitet. Pedagogerna förklarade vidare att teckenstöd hjälper alla barn att 

kommunicera med varandra och visa vad de vill, men att det speciellt fungerar som hjälp 

för barn i behov av särskilt stöd. Flera av de intervjuade pedagogerna sa även att 

specialpedagogen var en väldigt bra tillgång för arbetslaget då de behöver tips, råd eller 

hjälp för att möjliggöra inkludering på förskolan. 

 

En strategi, som SP ser som den svåraste, men samtidigt viktigaste, är att hålla en bra 

relation till föräldrarna där barnet är i fokus. Att möta föräldrar där man inte ser på barnets 

behov av stöd på samma sätt, uttryckte SP som jobbigt. Vidare berättade SP att föräldrarna 

är den bästa samarbetsparten, speciellt när det gäller barn i behov av särskilt stöd och det 

viktiga är att få föräldrarna att förstå att det pedagogerna gör på förskolan är för barnets 

bästa. 

 

Då kan man få jobba på ganska länge, för den bästa samarbetspartnern med alla barn, 

men framförallt dessa barn är föräldrarna. Det är så viktigt att i möten med dessa 

föräldrar få dem att förstå att det vi gör är för barnets skull (SP). 

 

SP förklarade i intervjun vikten av att pedagogerna på förskolan ser individen med 

förmågor och svårigheter, för att kunna utmana och locka till vidare lärande. Samtliga 

pedagoger i studien menar att deras förhållningssätt och inställning är jätteviktigt när det 

kommer till barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna menar att de måste se barnens 

behov och anpassa verksamheten utefter dem, för att barnen ska utvecklas på bästa sätt. 

För att kunna inkludera barn i behov av särskilt stöd på bästa sätt, ansåg pedagogerna att 

arbetslaget måste hitta ett arbetssätt som fungerar för alla parter. Alla pedagoger betonade 

vikten av att ta fram styrkorna hos barnen som befinner sig i behov av stöd och att de ska 

ha en sådan likvärdig vardag som alla andra barn i barngruppen. B1 och F2 förklarade 

även vikten av att visa för andra barn de positiva egenskaperna barnet som är i behov av 

särskilt stöd har. Att stärka barnets självkänsla och tillhörigheten är viktigt, vilket alla 

pedagoger tog upp.  

 

Det finns inget quick fix runt dom här barnen, aldrig någonsin. Vi kan aldrig tänka att 

vi ska normalisera, utan vi ska tänka att man måste få vara den man är (SP). 

 
Avslutningsvis ställde vi studenter en fråga angående kompetensutveckling och nästan alla 

pedagoger ansåg att de hade velat ha mer utbildning kring arbetet med att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd.  

 

Ja det skulle jag absolut vilja ha, det kan man alltid bli bättre i och inte sämre av. Vi 

går mycket på erfarenhet och sen handlar det mycket om att lära känna individen, 

barnet liksom. Hur de fungerar och ha samtal med föräldrarna också (B2).  
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5. Analys 
I denna del kommer resultatet analyseras i relation till tidigare forskning. Huvudrubrikerna 

lyfter det mest centrala som framkommit i resultatet. 

 

5.1 Pedagogernas uppfattning och begreppet inkludering 
När de intervjuade pedagogerna diskuterade inkluderingsbegreppet framkom det hur brett 

begreppet är. Alla pedagoger hade olika sätt att beskriva det på, men ett gemensamt ord 

samtliga pedagoger tog upp och kopplade till inkluderingsbegreppet var delaktighet. 

 

5.1.1 Begreppet inkludering och delaktighet 

Att barn ska få vara delaktiga och känna samhörighet med resterande barngrupp menar 

pedagogerna är en viktig del i inkluderingsprocessen. Nilholm (2012) förklarar att 

inkludering betyder allas rätt till delaktighet och sociala gemenskaper där särlösningar ska 

undvikas. Detta är även något som B3 tog upp i intervjun och förklarade även vidare att 

alla barn måste få känna tillhörighet, känna sig lika välkomna på förskolan, lika sedda och 

bli bemötta på samma villkor. Kan man som pedagog inte få barnen att känna allt detta, då 

har man misslyckats med sitt arbete, menar B3.  

 

För att känna sig inkluderade i verksamheten måste barnen erbjudas likvärdiga möjligheter 

till deltagande i aktiviteter säger Odom, Buysse och Soukakou (2011). Författarna 

poängterar även, för att vara inkluderad krävs det att barnen får vara och känna sig 

delaktiga, både socialt och fysiskt. De intervjuade pedagogerna uttryckte att inkludering 

alltid finns med i bakhuvudet när det till exempel kommer till aktiviteter eller samlingar. 

Däremot sa pedagogerna att de aldrig använder just begreppet inkludering, utan de 

använder andra ord som exempelvis “delaktighet” när de diskuterar inkludering. SP 

betonar vikten av att diskutera begreppet inkludering i arbetslaget för att bena ut och ta del 

av varandras definitioner och för att sedan komma fram till en gemensam betydelse som 

arbetslaget kan arbeta utefter. Samma gäller för begreppet delaktighet, där menar SP att 

det lätt kan uppstå misstolkningar i arbetslaget om de inte diskuterar och arbetar efter 

samma syn på begreppen. 

 

5.2 Pedagogernas arbete med inkludering i verksamheten 
I förskolans läroplan (Skolverket 2016) finns det tydliga mål om alla barns lika värde och 

alla intervjuade pedagoger ser dessa mål som jätteviktiga att arbeta mot, bland annat för 

att ett inkluderande arbetssätt ska fungera. 

 

5.2.1 Arbetssätt och förhållningssätt 

Ett inkluderande förhållningssätt innebär för samtliga intervjuade pedagoger att alla barn 

ska få känna sig delaktiga och vara en del av en gemenskap. Pedagogerna beskrev sitt 

arbete med inkludering som väldigt alldagligt, någonting som faller in naturligt i 

verksamheten, där alla ska få vara med och bli sedda för dem de är. Även Nilholm (2012) 

anser detta som ett nödvändigt villkor i förskolan. Ett inkluderande arbetssätt ökar 

delaktigheten hos barnen på individnivå förklarar Egelund, Haug och Persson (2006). 

Författarna menar att pedagogerna måste lägga om och anpassa hela verksamheten för alla 

barn på förskolan. Detta tar även de intervjuade pedagogerna upp och menar att allt 

handlar om hur de tänker kring barnen och att vetskapen om hur viktiga barn är finns hos 

pedagogen. SP beskriver tydligt vikten av ett inkluderande arbetssätt i förskolan och 

menar att detta arbetssätt ska vara så naturligt som möjligt för pedagogerna. SP menar att 

pedagoger bör utgå från barnens förmågor, olikheter och svårigheter, samt se helheten hos 

barnet. Att se olikheter i en barngrupp och anpassa verksamheten utefter olikheterna 
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menar Nilholm (2006), Askland och Sataoen (2014) är en egenskap som anses gynnsamt 

för ett inkluderande arbetssätt. 

 

Pedagogerna nämnde också i intervjuerna några egenskaper som de ansåg vara viktiga för 

att kunna arbeta inkluderande. Att vara närvarande, sitta med och lyssna in barnen, ha 

tålamod, vara lugn, lyhörd och att se barnens möjligheter, var några av egenskaper som 

pedagogerna tog upp. B2 uppgav vikten av att se barnens möjligheter och att försöka 

möjliggöra ett arbetssätt som fungerar utifrån barngruppen och personalen på avdelningen. 

Enligt SP har alla barn olika förmågor och svårigheter som pedagoger måste ta tillvara på i 

det dagliga arbetet. DEC & NAEYC (2009)2 poängterar vikten av att alla barn ska ges 

möjlighet att delta, lära och utvecklas i förskolan. Samtliga pedagoger tog även upp detta i 

intervjuerna och menar att det är viktigt att hitta lämpliga arbetssätt i verksamheten för att 

möjliggöra inkludering. F1 menar att barngruppen ska få vara med och påverka deras egna 

lärande utifrån deras intressen och att pedagogerna är på förskolan för barnens skull, inte 

tvärtom. B3 berättade däremot att förutsättningarna för barnen att kunna vara med och 

påverka inte alltid finns. 

 

5.3 Arbetet med inkludering gentemot barn i behov av särskilt stöd 

5.3.1 Barn i behov av särskilt stöd 

Resultatet i vår studie påvisar att samtliga pedagogers uppfattning om barn i behov av 

särskilt stöd ser olika ut. Ett flertal pedagoger upplevde innebörden av begreppet “barn i 

behov av särskilt stöd” väldigt brett, vilket gjorde det svårt att beskriva. Sandberg et al. 

(2010) säger att alla barn behöver stöd någon gång under sin tid på förskolan, vilket även 

SP förmedlade och menar att stödet kan vara allt från en påklädning till stöd i leken. B1, 

B2, B3 och F1 beskrev begreppet “barn i behov av särskilt stöd” som barn som upplever 

svårigheter i vardagen eller barn som hade fysiska handikapp. B4 avslutade sin 

beskrivning av begreppet med att ett barn med fysiska svårigheter kan behöva mer stöd 

från vuxna och att vissa aktiviteter är svårare för barnen att medverka i. B3 menar att det 

är viktigt att pedagoger anpassar aktiviteter utifrån barnets egen förmåga, för att stärka 

barnets självförtroende och självkänsla. SP och Lutz (2013) menar att pedagoger ska se 

barnet som en individen med förmågor och svårigheter och genom att skapa möjligheter, 

ge utmaningar och skapa förutsättningar stöttar pedagogerna barnets lärande. Sandberg et 

al. (2010) nämner att hur barnen definieras avgörs av pedagogernas perspektiv på barnet 

och förskolan. Förutsättningarna blir annorlunda beroende på om pedagogerna menar att 

problemet ligger hos barnet eller i verksamheten. 

 

5.3.2 Arbetssätt och förhållningssätt 

I studiens resultat framkom det att pedagogerna ansåg att barn som är i behov av särskilt 

stöd inkluderades på samma villkor som resterande barngrupp. Det framkom även att 

inkluderingen kan variera i tid då alla barn inte alltid klarar av att vara i större grupper 

under en längre tid. F2 påpekar att arbetslaget måste anpassa verksamheten utifrån vilka 

behov som finns i barngruppen för att barnen ska kunna utvecklas på bästa sätt, vilket 

även Nilholm (2006) och Lutz (2013) understryker. För att lyckas med denna anpassning 

krävs det att pedagogerna har kunskaper och erfarenheter av att arbeta inkluderande, säger 

Nilholm (2006), Askland och Sataoen (2014). 

 

                                                      
2 DEC (The Division for Early Childhood) är en internationell medlemsorganisation för dem som t.ex. 
arbetar med barn som har en funktionsnedsättning eller andra speciella behov (http://www.dec-
sped.org/).  
NAEYC (National Association for the Education of Young Children) är en professionell medlemsorganisation 
som arbetar för att främja högkvalitativt lärande hos barn (https://www.naeyc.org/).   

http://www.dec-sped.org/
http://www.dec-sped.org/
https://www.naeyc.org/
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Flera av pedagogerna betonar pedagogens förhållningssätt som det mest centrala i arbetet 

med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. Samtliga pedagoger lyfter 

vikten av vilket synsätt pedagogen har på inkludering som en bidragande faktor och som 

avgör huruvida barnets förutsättningar för inkludering möjliggörs. B1, B3 och F1 menar 

att pedagogernas inställning och planering av verksamheten är två viktiga faktorer för att 

skapa goda förutsättningar för inkludering, både pedagoger och barn. Pedagogerna menar 

att när möjligheterna finns för att vara två pedagoger under en aktivitet eller att dela in 

barnen i mindre grupper, gynnas fler barn i lärandet. Genom att dela in barngruppen i 

mindre grupper blir det lättare att inkludera alla barn likvärdigt och alla barn synliggörs 

lika mycket, menar pedagogerna. Detta är även något som DEC och NAEYC (2009)3 och 

Nilholm (2012) stödjer. 

                                                                                     

Flera pedagoger nämner att de spenderar väldigt mycket tid tillsammans med det barn som 

är i behov av stöd, då dessa barn ofta har behovet att träna på olika saker. Detta är 

någonting som pedagogerna anser viktigt för att dessa barn ska få utvecklas så långt som 

möjligt. Vakil et al. (2009) och förskolans läroplan (Skolverket 2016) nämner att 

pedagoger bör skapa en inkluderande lärmiljö för att barn i behov av särskilt stöd lättare 

ska inkluderas tillsammans med de andra barnen. För att detta ska vara möjligt krävs det 

att pedagogerna planerar verksamheten med olika lärtillfällen som är kopplade till 

läroplanen. B3 tar upp att ifall pedagogerna har möjligheten att vara två i gruppaktiviteter 

ger det barnen ett bättre lärande och upplevelser av lärandet tillsammans med andra. B3 

menar att förutsättningar att vara fler pedagoger vid en aktivitet där ett barn inte har 

möjlighet att genomföra hela aktiviteten själv, är guld värt. Vidare förklarar B3 att det 

lämnar en tillfredställning hos barnet när det får vara med och göra samma sak som 

resterande barngrupp. Öhman (2009) menar att såna aktiviteter hjälper barn i behov av 

särskilt stöd att utvecklas i grupp. 

 

5.3.3 Diagnosens betydelse 

För att få det stöd som behövs för barn i behov av särskilt stöd krävs en högre inblandning 

från läkare, en diagnos menar Lutz (2006). Några pedagoger beskriver en lättnad när ett 

barn får en diagnos för att det öppnar dörrar för hjälp och resurser utifrån. B3 belyser 

däremot att det är hemskt då det inte ska handla om att ett barn har en diagnos eller inte, 

utan det ska handla om barnets behov. En annan pedagog ser diagnoser som viktiga då de 

kan bidra till en större förståelse från omgivningens sätt att se till barns upplevda 

svårigheter i förskolan. B1, F1 och SP berättade däremot att i dagens samhälle kommer 

stöden in fortare i verksamheten än vad det gjorde förr, vare sig barnet har en diagnos eller 

inte. SP säger däremot att diagnoser inte ska sättas in som en lösning för problematiken 

hos barnet. Det handlar om pedagogernas ansvar att lära sig mer om barnet och 

problematiken för att hitta rätt stöd, detta menar även Björck-Åkesson (2014). B3 

upplever att i dagens samhälle kommer stöd fort in i verksamheten då pedagoger kan 

signalera till specialpedagogen för att få tips, råd och hitta lämpliga strategier att arbeta 

med. 

 

5.3.4 Strategier för inkludering 

En förskola är till för alla barn oavsett behov, där ska barnen få möjlighet att vara för att 

lära och utvecklas. I samband med detta är det pedagogernas ansvar att möta alla barn 

inklusive dem som behöver särskilt stöd på ett främjande, gynnsamt och inkluderande sätt 

                                                      
3 DEC (The Division for Early Childhood) är en internationell medlemsorganisation för dem som t.ex. 
arbetar med barn som har en funktionsnedsättning eller andra speciella behov (http://www.dec-
sped.org/).  
NAEYC (National Association for the Education of Young Children) är en professionell medlemsorganisation 
som arbetar för att främja högkvalitativt lärande hos barn (https://www.naeyc.org/).   

http://www.dec-sped.org/
http://www.dec-sped.org/
https://www.naeyc.org/
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(Skolverket 2016; UNESCO 1994; UNICEF 2009). Att planera, hitta strategier, vara 

flexibel, samt att inte försätta barn i situationer där de inte får känna sig kompetenta 

nämner alla pedagoger som viktiga aspekter för att utforma en verksamhet där alla barns 

olika behov och förutsättningar kan tillgodoses. En pedagog menade, att det är upp till 

verksamheten att möta alla barns olika behov. 

 

För att inkludera barn i behov av särskilt stöd på bästa sätt bör pedagogerna diskutera 

begreppet inkludering tillsammans för att sedan skapa en gemensam bild att arbeta utefter, 

menar SP och Vakil et al. (2009). Detta för att alla barn ska ges en likvärdig vardag på 

förskolan där alla barn möts lika. Öhman (2009) framhåller vikten av att pedagoger måste 

hitta lämpliga strategier för att barn ska känna gemenskap, bli medräknad i lekar och 

accepterad för den man är. Flera av pedagogerna poängterar att arbetet med att hitta 

lösningar och strategier för att få med det barn som har svårt att komma in i gemenskapen 

är viktigt. Alla pedagogerna tog upp tecken som stöd som en bra strategi för att inkludera 

barn i behov av särskilt stöd. Sandberg och Norling (2014) menar att det oftast bara är en i 

arbetslaget som kan tecken som stöd, vilket i sin tur leder till att barnet som är i behov av 

stöd bara kommunicerar med den pedagogen. B1 och B2 berättade däremot att tecken som 

stöd fungerar som en mötesplats för inkludering mellan barnen på deras förskolor. 

Pedagogerna förklarade att de använde sig av tecken näst intill överallt och närsomhelst 

under en dag på förskolan och att det hjälper de barn som har svårigheter att kommunicera 

med andra barn. Sandberg och Norling (2014) beskriver, att ett sådant arbetssätt som B1 

och B2 förklarat ger bättre förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd att bli 

inkluderade och delaktiga i verksamheten. 

 

Andra strategier som författarna tar upp är rim och ramsor, bildstöd, motoriska övningar 

och sagoläsning. Lutz (2013) menar att även om barn kommer till förskolan med olika 

förutsättningar ska de garanteras lika möjligheter. Förskolans läroplan (Skolverket 2016) 

påpekar att alla barn ska ges samma möjligheter att nå målen, vilket blir lättare om 

pedagogerna arbetat fram olika strategier som fungerar för alla barn på förskolan. En 

strategi som SP anser vara den viktigaste, men även den svåraste är att hålla en god 

relation till vårdnadshavarna till barn i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att få 

vårdnadshavarna att förstå att det pedagogerna gör är för barnets bästa. Även Lindqvist et 

al. (2011) uttrycker detta och säger att ett bättre samarbete mellan olika yrkesgrupper, 

leder till mer inkludering.  
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6. Diskussion 
Under detta kapitel kommer en avslutande diskussion utifrån resultat, analys och litteratur. 

Vi kommer fokusera på att ta upp det mest centrala som framkommit i studien. Sedan 

kommer ett stycke med vilka slutsatser som dragits utifrån det som framkom i studien och 

avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Inkludering gentemot barn i behov av särskilt stöd 
Syftet med studien var att belysa pedagogernas uppfattning om begreppen inkludering och 

i vilken utsträckning inkluderingsarbetet riktar sig mot barn i behov av särskilt stöd. I 

resultatet syns pedagogernas positiva syn på inkludering och det framgår från pedagogerna 

att de arbetar dagligen med att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna menar 

att inkludering är nödvändigt att jobba efter då det gynnar alla barn i verksamheten. Det 

som vi anser är förvånande är att pedagogerna menar att det står i läroplanen att det ska 

arbeta inkluderande. Ahlberg (2015) skriver att begreppet inkludering inte nämns alls i 

läroplanen, vilket kan leda till att förskolorna själva får tolka begreppet och bestämma hur 

de ska gå tillväga för att ge rätt stöd. Arbetet med inkludering kan därför se olika ut på 

olika förskolor om pedagogerna får tolka inkluderingsbegreppet själva. Ett flertal 

pedagoger nämner att delaktighet och inkludering är av samma karaktär. Vår tolkning av 

detta är att pedagogerna nämner inkludering som ett mål i läroplanen då de menar att 

delaktighet är ett begrepp som går hand i hand med inkluderingsbegreppet. Nilholm 

(2012) beskriver att inkludering handlar om alla barns delaktighet i sociala sammanhang. 

Vi tror att begreppet inkludering inte nämns i läroplanen på grund av att det är så pass nytt 

fortfarande och innebörden i begreppet förändras med tiden. Det som står i förskolans 

läroplan kan tydligt kopplas till vad vi och pedagogerna i intervjun anser att inkludering 

betyder. Skulle begreppet inkludering skrivas ut i läroplanen så tror vi att allt fler 

förskolor skulle jobba aktivt med inkluderingsarbetet och vi tror även att studenter som 

läser till förskollärare skulle få lära sig mer om vad inkludering faktiskt betyder. Som vi 

skrev i vår inledning har vi fått höra inkluderingsbegreppet flertal gånger, men har aldrig 

riktigt förstått innebörden av ordet. Genom denna studie har vi fått större förståelse för hur 

pedagoger arbetar inkluderande i förskolan och hur deras uppfattningar om begreppets 

betydelse i praktiken. Vi anser att inkludering handlar om allas rätt till delaktighet, 

gemenskap och respekt för varandras olikheter. Vi tycker det är viktigt att 

inkluderingsbegreppet uppmuntras mer och att det ska skiljas från begreppet delaktighet, 

även om det kan uppfattas som lika. Vi anser därför att vår studie har relevans då det kan 

leda till en ökad kunskap om hur barn i behov av särskilt stöd kan inkluderas i 

verksamheten. 

 

För att inkludera barn i behov av särskilt stöd gäller det som pedagog att veta vilket stöd 

som behövs för att möjliggöra inkludering. Alla pedagoger tog upp diagnoser som en 

faktor till att barn i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver. Några av 

pedagogerna upplevde en svårighet att få in stöd om barnet inte har någon uttalad diagnos, 

medan de andra pedagogerna ansåg att diagnos inte har någon betydelse. I en studie av 

Lindqvist et al. (2011) menade 40% av pedagogerna att en diagnos var av betydelse för att 

barnen skulle få särskilt stöd. Vi anser att en diagnos inte ska ha någon betydelse för att 

barn ska få det stöd som behövs. Det handlar om att hitta sätt att hjälpa barn utvecklas 

utan att behöva sätta in dem i olika “fack”. Vi håller delvis med Nilholm (2012) och Lutz 

(2013) som säger att diagnostisering är ett sätt att placera problematiken hos barnet. 

Samtidigt tycker vi att en diagnos kan underlätta arbetet för pedagogerna och hjälpa barnet 

i dess utveckling när pedagogerna får veta vilken typ av stöd barnet behöver. Även om vi 

ställer oss positiv till båda delarna anser vi att det ska vara en självklarhet för alla barn, 

med eller utan diagnos, att få det stöd de behöver för att lära och utvecklas i förskolan. 
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6.2 Strategier för inkludering 
För att på bästa sätt inkludera barn i behov av särskilt stöd, använder pedagoger sig av 

olika strategier. Öhman (2009) framhåller vikten av att hitta lämpliga strategier för att 

barn ska känna gemenskap, bli medräknad i lekar och accepterad för den man är. 

 

6.2.1 Tecken som stöd 

En strategi som alla pedagoger tog upp var tecken som stöd eller bildstöd som några 

pedagoger kallade det. Pedagogerna menade att tecken som stöd fungerar som en 

mötesplats för inkludering mellan alla barn på förskolan och hjälper alla barn att 

kommunicera med varandra. Vi tror på att tecken som stöd är en bra strategi att använda 

sig av för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. Pedagogerna nämnde 

också att de arbetar med tecken som stöd tillsammans med hela barngruppen på förskolan 

och inte bara med barn i behov av särskilt stöd. Sandberg och Norling (2014) tar upp 

vikten av att hela arbetslaget kan tecken som stöd och att pedagogerna lär ut till hela 

barngruppen. Detta för att minska risken för konflikter och öka möjligheten till bättre 

förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd att bli inkluderade och delaktiga i 

verksamheten. Vår uppfattning är att tecken fungerar som ett hjälpmedel för alla barn, 

oavsett om du är i behov av stöd eller inte. Utifrån våra egna erfarenheter tycker vi att 

tecken som stöd ökar delaktigheten och skapar en gemenskap hos alla barn på förskolan. 

Under tidigare VFU-perioder har vi varit med om och tydligt sett en större gemenskap i 

barngruppen där pedagogerna lär ut tecken som stöd till alla barn och inte bara till det barn 

som är i behov av det stödet. På förskolor där endast en i arbetslaget kan tecken som stöd 

har vi sett att barnet, som detta stöd är insatt för, endast kommunicerar med den 

pedagogen och inte med de andra. För oss blir detta ingen inkludering, utan mer en 

exkludering. Vi håller med författarna och pedagogerna i studien om att tecken som stöd 

ökar möjligheten för inkludering, men bara om hela arbetslaget och barngruppen jobbar 

med tecken som stöd tillsammans. 

 

6.2.2 Dela in barngruppen 

En fråga som uppkom efter analysen var om barngruppens storlek påverkar barn i behov 

av särskilt stöds känslomässiga och sociala svårigheter? Hur påverkar barngruppens 

storlek pedagogernas förmåga att se och möjliggöra inkludering för alla barn? B2 menar 

att när det är stora barngrupper och mycket intryck från omgivningen blir barnen 

påverkade på ett eller annat sätt. Majoriteten av pedagogerna beskrev att genomförandet 

av aktiviteter i större grupper kan påverka arbetet med inkludering eftersom de inte hinner 

se alla barnen. Vi kan hålla med om att det blir svårt att se alla barnen under en aktivitet 

ifall det är en stor barngrupp. Ofta är det något barn som behöver mer stöd från en vuxen 

och då leder det att man lägger mer fokus på det barnet. B1 och B2 förklarar att stora 

barngrupper gör det även svårt att se vilket stöd som behövs och vad barnen behöver 

utmanas med i. För att möjliggöra inkluderingen på ett bättre sätt menar pedagogerna att 

de delar in barnen i mindre grupper för att synliggöra alla barn. F2 och SP förklarar att det 

viktiga med att se alla barnen är att kunna se vad som faktiskt fungerar för barnen och inte 

bara se det som inte fungerar. Är man en pedagog under en aktivitet med många barn så 

upplever vi att det är svårt att se ifall alla barnen klarar av de utmaningar som ställs under 

aktiviteten. Ser inte pedagogen vilka barn som klarar av och inte klarar av utmaningarna 

då vet man inte heller till nästa gång vad pedagogen ska fortsätta utmana barnen i. Detta 

kan i sin tur leda till att barnens utveckling stannar upp. B3 beskriver vikten av att vara två 

pedagoger för att genomföra aktiviteter i större grupper. B3 menar att detta ger barnen en 

bättre upplevelse av aktiviteter. Almqvist (2014) säger att en av förklaringarna till att barn 

i behov av särskilt stöd har svårigheter att fungera i den styrda verksamheten, är det stora 

antalet barn i barngruppen. En viktig sak som vi kommit fram till utifrån intervjuerna och 

tidigare forskning är att barngruppens storlek har betydelse för hur mycket barnen blir 
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inkluderade på förskolan. Vi är själva medvetna utifrån egna erfarenheter, hur svårt det 

kan vara att se alla barn under till exempel en aktivitet om man har en stor barngrupp. Det 

blir lättare att utmana, utveckla, lära och inkludera alla barn ifall det är en mindre 

barngrupp, eller om möjligheten till att vara flera pedagoger under aktiviteten finns. 

 

6.3 En svårighet med inkluderingsarbetet 
Det centrala syftet med en inkluderande förskola är att pedagoger lägger om och anpassar 

hela verksamheten för alla barn som går där (Egelund, Haug och Persson 2006). Sandberg 

et al (2010) skriver om ett organisatoriskt perspektiv vilket betyder att pedagogerna ser 

vad barnet är med om i vardagen på förskolan. Saker pedagogerna kan förändra för att 

underlätta och hitta lösningar för barnet, till exempel utformningen av miljön. Nästan alla 

pedagoger tog upp att miljön var en av de faktorer som försvårar inkluderingsarbetet. 

Pedagogerna berättade att de bland annat upplevde att lokalerna var för små och rummen 

för få. Vidare förklarade pedagogerna att lokalerna ofta är utformade på ett sätt som gör 

dem svåra att använda fullt ut. Några pedagoger nämnde också att de är för mycket grejer 

överallt som bara är ivägen. Detta har även vi fått uppleva då vi varit ute i förskolor och 

vikarierat. En del förskolor är väldigt gamla och har inte renoverats på flera år, vilket 

betyder att de inte är konstruerade för barn som till exempel sitter i rullstol. Sitter 

problemen i designen av rummen blir det svårt för pedagogerna att hjälpa barnen, men 

sitter problemen däremot i utformningen av miljön kan pedagogerna göra något för att 

minska svårigheterna med inkluderingsarbetet. För att inkludera barn i behov av särskilt 

stöd mer effektivt bör pedagogerna skapa en inkluderande lärmiljö menar Vakil et al. 

(2009). Det kan till exempel planeras genom lekar, böcker och skapandet av gemensamma 

regler om hur barn ska vara mot varandra. Vi uppfattar det alltså som att det går att göra 

miljön på förskolan lärorik och inkluderande trots att lokalerna är för små och rummen för 

få. Det gäller att pedagogerna skapar olika lärtillfällen som är kopplade till läroplanen, där 

alla barns behov och förutsättningar tas i beaktande. Vi tycker det är viktigt att utforma 

förskolans verksamhet utifrån barnens intressen och behov. Inte bara för att det står i 

läroplanen att det ska vara så, utan för att förskolan är inte bara pedagogernas arbetsplats 

det är även barnens. Vi vill att barnen ska utvecklas, utmanas och lära utifrån de mål som 

framkommer i förskolans läroplan och då gäller det att inkludera barnen och låta dem vara 

delaktiga i deras egen verksamhet. 

 

6.4 Arbetssätt och förhållningssätt 
Ett flertal pedagoger betonar att planering är viktigt för att skapa goda förutsättningar för 

att arbeta inkluderande. En förutsättning som B3 nämner är att kunna vara två eller fler 

pedagoger vi en aktivitet för att kunna ge barnen stimulans och en god upplevelse av 

lärandet. Pedagoger bör skapa en inkluderande lärmiljö för att barn i behov av särskilt stöd 

lättare ska inkluderas tillsammans med de andra barnen (Vakil et al. 2009 och Skolverket 

2016). För att detta ska vara möjligt krävs det enligt Vakil et al. (2009) att pedagogerna 

planerar verksamheten med olika lärtillfällen som är kopplade till läroplanen.  

 

Vilket förhållningssätt och synsätt pedagoger har på barn och inkludering är avgörande för 

hur arbetet kommer spegla sig i verksamheten. Luttropp (2014) nämner att oväntade 

kunskaper kan nås genom att pedagogerna har ett öppet förhållningssätt. Förhållningssätt 

och barnsyn är någonting som hela tiden återkommer i studien som viktiga faktorer för 

inkludering. Att utgå från varje barns individuella behov och förutsättningar är någonting 

som känns väldigt viktigt och naturligt i förskolan enligt oss. Vi har förstått det som att 

pedagogers inställning till att arbeta inkluderande är positivt. Barn i behov av särskilt stöd 

inkluderas dagligen och i den mån det går, då vissa barn inte klarar av att vara i större 

grupper under en längre tid.  
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I vårt resultat framgår det att pedagogerna anser att det är viktigt att fokusera på 

möjligheter snarare än svårigheter för en lyckad inkludering. Vore det en självklarhet att 

enbart fokusera på möjligheterna så tror vi att förskolans verksamhet antagligen skulle se 

annorlunda ut än vad den gör idag. Att bara se möjligheter är inte alltid lätt då vi av egna 

erfarenheter från förskolan ser och hör från pedagoger att barn har svårigheter inom olika 

områden. Vi tänker att det är viktigt att försöka se bortom svårigheterna för att kunna lyfta 

barns möjligheter. När pedagoger lyfter det barnen är duktiga på ökar barnens självkänsla 

och det kan skapa en större acceptans till olikheter hos andra barn i barngruppen. Att få 

vara den man är, bli accepterad och känna gemenskap är viktigt för alla människor oavsett 

om du behöver stöd eller inte. 

 

Att föra pedagogiska diskussioner i arbetslaget är en viktig del för hur pedagogerna 

kommer arbeta inkluderande gentemot barn i behov av särskilt stöd. SP nämner att 

arbetslaget måste diskutera begrepp där det finns stort tolkningsutrymme. Detta måste 

göras för att pedagogerna ska vara på samma plan när det gäller begreppet inkludering och 

hur de ska jobba för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. Pedagogers 

erfarenheter kan bidra till olika sätt att tänka och fler arbetssätt kan komma till uttryck när 

det förs öppna diskussioner i arbetslagen. Pedagogerna i studien förmedlar att de strävar 

efter att ge alla barn lika möjligheter för att delta i aktiviteter och att barn i behov av 

särskilt stöd ska i största möjliga mån få det stöd de behöver, för att vara delaktiga i det 

verksamheten erbjuder. Under utbildningen har vi fått uppleva vikten av att diskutera olika 

begreppsbetydelser. Vi tycker, som pedagogerna i studien, att det är jätteviktigt att sätta 

sig ned i arbetslaget och reda ut vad inkludering betyder för var och en och att 

pedagogerna sedan bestämmer sig för hur de ska arbeta. Sätter man sig inte ned och reder 

ut detta kan det leda till att alla i arbetslaget jobbar på olika sätt och har olika 

uppfattningar om vad begreppet inkludering betyder. Det kan i sin tur leda till 

missförstånd både mellan arbetskollegorna, men även missförstånd från barnen då de 

kanske blir bemötta på olika sätt. 

 

6.5 Kompetensutveckling 
Som vi nämnde tidigare menar Egelund, Haug och Persson (2006) att pedagoger måste 

anpassa verksamheten för alla barn som går där, för att inkludering ska bli möjligt. För att 

lyckas med detta krävs det att pedagogerna har kunskaper och erfarenheter av att arbeta 

inkluderande. Vi anser att betydelsen av kunskap om olika arbetssätt och metoder ligger 

till grund för hur den pedagogiska verksamheten kan utvecklas. För att närma sig mer 

kunskap innebär det att pedagoger måste ha en vilja att utveckla sin profession, genom 

exempelvis kompetensutveckling. Pedagogers kunskap kan variera utifrån vilken 

utbildning de har. Det vi har diskuterat mycket utifrån respondenternas svar är att 

oberoende på vilken utbildning pedagogerna har så handlar mycket om erfarenhet. 

Pedagogerna måste prova sig fram för att hitta lämpliga sätt för att kunna inkludera barnen 

på bästa sätt i verksamheten. Pedagogerna i studien hade olika lång erfarenhet av att arbeta 

i förskolan och vi upplever att det inte är någon större skillnad när det kommer till 

pedagogers kunskap, utan det är erfarenheter av att arbeta inkluderande som skiljer sig åt. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) står det att arbetslaget/lagen på förskolan ska 

arbeta med att fånga upp barns egna förmågor och deras vilja att ta ansvar för sig själva 

och barngruppen, för att det ska kunna ske krävs det fortlöpande utveckling hos 

pedagogerna. Alla barn som kommer till förskolan har individuella förutsättningar för att 

utvecklas och det är pedagogernas uppgift att kunna möta alla dessa olikheter. Det vi 

saknar i läroplanen är en del som trycker på vikten av kompetensutveckling för 

pedagogerna. I den nya reviderade läroplanen som kommer i år hoppas vi att vikten av 

kompetensutveckling framhålls mer.  
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När vi ställde frågan om kompetensutveckling till pedagogerna svarade nästan alla att de 

skulle önskat mer kompetensutveckling kring inkludering och barn i behov av särskilt 

stöd. De ansåg sig sakna både möjlighet och kunskap kring ett inkluderande arbetssätt som 

fungerar på det sätt som eftersträvas. Även pedagogerna i studien av Lindqvist et al. 

(2010) var överens om att de saknar lämplig utbildning och stöd för arbetet med 

inkludering. Sandberg och Norling (2014) förklarar att för lite kompetensutveckling leder 

till att pedagogerna saknar ett gemensamt språkbruk för att uttrycka vad, hur och varför de 

jobbar på det sätt de gör i förskolan. Även vi studenter känner saknaden av att få denna 

kunskap under utbildningen, hur gör man som pedagog för att inkludera hela 

barngruppen? Hur gör man som pedagog för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i de 

stora barngrupper som finns idag? Lindqvist et al. (2011) framhåller att pedagogers 

kompetens, tillgång till specialpedagogik, rutiner och arbetsmetoder är en del faktorer som 

anses betydelsefulla för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vi tycker att 

kompetensutveckling är en viktig del i arbetet som pedagog då vi hela tiden måste 

uppdatera oss på vad som händer i världen och fånga barnens intressen. Inkludering är en 

avgörande faktor för att barn ska känna sig lika mycket värda och delaktiga i den dagliga 

verksamheten. Som pedagog blir man aldrig fullärd utan vi letar kunskap och lär oss nya 

saker dagligen, både individuellt och tillsammans med barnen. 

 

6.6 Slutsatser 
Vår slutsats är att pedagogerna anser att arbetet med inkludering är viktigt, men att det kan 

vara svårt att inkludera alla barn. Även fast pedagogerna uttrycker svårigheter så gör dem 

allt de kan för att anpassa verksamheten efter alla barn och tillgodose alla barns behov av 

särskilt stöd. Kompetensutveckling var en av faktorerna till att pedagogerna upplevde 

inkluderingsarbetet svårt och de önskar mer kunskap och utbildning kring barn i behov av 

särskilt stöd och ett inkluderande arbetssätt. Det framgår att pedagogerna har olika 

strategier som de använder sig av för att inkludera alla barn, till exempel tecken som stöd 

och dela in barngruppen i mindre grupper.  

 

Pedagogerna betonar sin egen roll i arbetet med att tillgodose barnens olika behov och 

påpekar att det är deras ansvar att se till verksamheten är anpassad efter barnens behov och 

inte tvärtom. I vår studie framkom det att pedagogernas förhållningssätt och barnsyn är två 

viktiga faktorer för ett framgångsrikt inkluderingsarbete. 

 

6.7 Vidare forskning 
I vår studie har vi belyst pedagogers uppfattningar om begreppet inkludering och i vilken 

utsträckning inkluderingsarbetet riktar sig mot barn i behov av särskilt stöd. Antalet barn i 

behov av särskilt stöd ökar och det är viktigt att ge dessa barn det stöd de behöver. Vi 

anser därför att forskning inom detta område är av stor betydelse till att hjälpa dessa barn. 

Som vidare forskning hade det varit intressant att ta reda på hur pedagogerna arbetar för 

att kunna tillgodose alla barns behov och ge alla barn lika förutsättningar. Vi känner också 

att det hade varit intressant att vidareutveckla studien genom att göra observationer i den 

pedagogiska verksamheten. Detta för att sedan kunna jämföra resultaten och se ifall det 

blir några skillnader i det pedagogerna uttryckte och i pedagogernas agerande.  
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Bilaga 1 - missivbrev 
 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter som läser sista terminen på Umeå universitet. Vår uppgift 

är nu att skriva examensarbete där syftet är att belysa pedagogers uppfattningar om 

begreppen inkludering, om arbetet med inkludering och om i vilken utsträckning det 

arbetet riktar sig mot barn i behov av särskilt stöd. Du tillfrågas härmed om deltagande i 

denna undersökning. 

 

För att genomföra studien behöver vi göra intervjuer med verksamma pedagoger. 

Intervjuerna sker enskilt, beräknas ta ca. 30 min och dokumenteras via ljudupptagning och 

anteckningar. Intervjuerna kommer presenteras som resultat i vårt arbete. Det godkända 

examensarbetet kommer vara en offentlig handling. 

 

Under arbetets gång följer vi de vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi vill 

därmed informera er om att deltagandet i denna studie är frivilligt och kan avbryta er 

medverkan. Väljer ni att delta kommer informationen ni ger oss behandlas med 

konfidentialitet och endast användas som underlag för vår studie. Varken förskolans eller 

ert namn kommer nämnas i arbetet.  

 

Intervjuerna kommer genomföras vecka 10 och 11. Vi ber er återkomma till oss så snart 

som möjligt antingen via mail eller telefon, med vilken dag och tid som passar er och er 

verksamhet. Vi är ganska flexibla. 

 

Med hopp om intresse och tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Evelina och Andréa  

 

Evelina Gilliusson Hörnell   Andréa Hahlin 

Mail: xxxxx@xxxx.xxx   Mail: xxxx@xxx.xx   

Tel. 07x-xxx xx xx   Tel. 07x-xxx xx xx  

mailto:xxxxx@xxxx.xxx
mailto:xxxx@xxx.xx
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Studiens syfte är att få ökad förståelse för pedagogers uppfattningar om begreppet 

inkludering, om arbetet med inkludering och om i vilken utsträckning det arbetet riktar sig 

mot barn i behov av särskilt stöd. 

 

Vi vill i denna intervju prata om både inkludering allmänt, men även inkludering kring 

barn i behov av särskilt stöd. 

 

Uppvärmningsfrågor: 

1. Hur länge har du jobbat inom förskolans verksamhet? 

2. Har du jobbar på flera olika förskolor/orter? 

 

Inkludering 

1. Vad tänker du att begreppet inkludering betyder? 

2. Använder du/ni begreppet i diskussioner i arbetslaget? 

3. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med inkludering?  

4. Hur arbetar du för att inkludera barn i verksamheten? 

5. I förskolans läroplan står det att verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan. Hur tänker du kring det? 

6. Hur upplever du möjligheten att inkludera barnen i verksamheten? 

  

Barn i behov av särskilt stöd 

1. Vilka barn anser du vara i behov av särskilt stöd? 

2. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd? 

3. I vilken utsträckning upplever du att barn i behov av särskilt stöd inkluderas i 

verksamheten? 

4. Utifrån din erfarenhet, vad tycker du är viktigt i arbetet med inkludering gentemot 

barn i behov av särskilt stöd? 

5. Vad tycker du är viktigt att tänka på̊ som pedagog för att möjliggöra inkludering 

för barn i behov av särskilt stöd? 

6. Hur upplever du samspelet mellan ett barn som är i behov av särskilt stöd och 

andra barn? 

7. Kan du berätta om en situation eller erfarenhet från verksamheten med ett barn 

som anses vara i behov av särskilt stöd? 
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