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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka typer av svårigheter/problem som 

pedagoger på olika förskolor avser när de talar om barn i behov av stöd. Syftet har också varit att 

undersöka hur förskolan arbetar för att inkludera barn i behov av stöd i barngruppen och hur 

inkluderingen fungerar. Kvalitativ studie har genomförts och den data som samlats in har varit 

kvalitativa intervjuer.  

Resultatet visar att de barn som är i behov av stöd uppfattas olika av pedagogerna. En av 

pedagogerna menade att barn med eller i behov av diagnoser är barn i behov av stöd. Flera 

påstod emellertid att uttrycket är svårdefinierat och att vilket barn som helst kan vara i behov av 

stöd. Hur pedagoger arbetar för att inkludera barn i behov av stöd ser väldigt olika ut, men första 

steget är att ta reda på vilket stöd barnet är i behov av och därefter kartlägga barnet. Om 

kompetensen finns i arbetslaget eller om behovet av en stödinsats är aktuellt. Vad som 

underlättar respektive försvårar inkluderingen av barn i behov av stöd är pedagogers kompetens 

och förhållningssätt. Det framkommer även att ekonomin påverkar, barngruppens storlek och 

antalet pedagoger i arbetslaget. Även miljön är en faktor som påverkar arbetslaget och 

barngruppen. Sammanfattningsvis är området både stort och svårt, men om pedagogerna vill 

barnens bästa och tar stöd från observationer, så kan pedagogerna också skapa en miljö som är 

ämnad för utveckling och lärande för alla barn. 

 

Nyckelord: Barn i behov av stöd, inkludering, förskola och miljö  
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1. Inledning 

 

I Läroplanen för förskolan 98 (reviderad 2010) står att verksamheten i förskolan skall anpassas 

så att alla barn får möjlighet till utveckling. Vidare står att barn som är i behov av mer stöd än 

andra ska få det stödet. 

 

Jag bestämde mig för att skriva om barn i behov av stöd efter att ha läst kursen 

Specialpedagogik.  Men det var inte bara kursen i sig som gjorde att jag fick upp ögonen för 

dessa barn.   

 

För flera år sedan. Då jag var runt tjugo år började jag för första gången jobba på en förskola. 

Hade ingen utbildning, men hade kontakter som innebar att jag ändå fick den här möjligheten.  

 

Min första tanke var egentligen att byta miljö. Göra något annat. Jag kunde aldrig drömma om att 

den miljön, den platsen skulle innebära mitt val av yrke och därmed också ett stort intresse för 

barn i behov av stöd.  

 

Jag minns hen precis som om jag träffade hen för några timmar sedan. Hen var ett barn i behov 

av stöd, men det visste jag inte då. Jag visste bara att hen var lite över året. Hen kunde inte gå 

och hade inte börjat tala. Hen kröp inte på knäna utan ålade sig framåt.  

 

Jag var med hen runt ett år och jag hjälpte till med att lära hen både lära sig gå och säga enstaka 

ord. Det var en mäktig känsla att kunna vara ett sådant stöd för någon och det minnet har lärt mig 

hur viktigt det är att också se dessa barn och känna igen ett barn som är i behov av stöd.   

 

Salamancadeklarationen (2001) som innebär att alla barn skall undervisas i den vanliga miljön  

om det inte finns skäl som säger att barnet bör placeras annorlunda, förespråkar begreppet barn i 

behov utav särskilt stöd. Anledningen är att fokus inte läggs på barns svårigheter utan på deras 

utvecklingsmöjligheter. Emellertid vill jag i mitt arbete använda mig utav uttrycket Barn i behov 

av stöd, uttrycket betyder egentligen detsamma, men jag väljer att plocka bort särskilt i och med 

att arbetet som sker med barnen i förskolan, sker i den vanliga verksamheten och utan några 

särskilda insatser. Anledningen till att jag valt att arbeta med alla barn och inte specialisera mig 

inom någon specifik kategori, är för att det i Lpfö 98 (reviderad 2010) står att vi pedagoger ska 

anpassa vår miljö helt oberoende av vilka behov barn har.  
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1.1 Syfte  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka typer av svårigheter/problem som pedagoger på 

förskolan avser när de talar om barn i behov av stöd. Syftet är också att undersöka hur förskolan 

arbetar för att inkludera barn i behov av stöd i barngruppen och hur inkluderingen fungerar. 

1.2 Frågeställningar 

 

 Vilka barn anser pedagoger är i behov av stöd? 

 

 Hur planerar och arbetar pedagoger för att inkludera barn i behov av stöd? 

 

 Vad underlättar respektive försvårar inkluderingen och hur påverkar detta barnen i behov 

av stöd? 
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2. Litteraturgenomgång 

 

Nedan följer en kort beskrivning hur begreppet barn i behov av stöd förändrats från 1800- talet 

och fram tills idag. Vidare hur det definierats och vilka barn som enligt författare ingår i detta 

begrepp. Vad framförallt Lpfö 98 (reviderad 2010) säger om dessa barn. Även forskning om 

pedagogers förhållningssätt och miljöns betydelse framgår. 

2.1 Bakgrund - Ett historiskt perspektiv 

 

I flera decennier har det talats om att skapa en skola för alla. Redan under 1800 talet talades det 

om en gemensam bottenskola för hela befolkningen. Uppfostringskommittén fick 1912 i uppdrag 

att se över om det var möjligt att organisera en skola för alla. Emellertid har denna idé och 

möjligheten att genomföra en skola för alla alltid ifrågasatts, diskussioner om de avvikande 

barnen har inneburit olika skolreformer och pedagogiska arrangemang av segregering. (Hjörne 

och Säljö, 2012)  

Idag ses det som en självklarhet att alla skall få en utbildning och det är svårt att komma med 

några invändningar mot denna tanke. Men denna tanke är egentligen inte självklar eller särskilt 

gammal. Vilket Hjörne och Säljö (2012) menar bidragit till att vissa grupper kostats på så lite 

som varit möjligt och därmed inte fått det stöd som behövts. Särskiljning och differentiering var 

emellertid inte alls ny inom utbildning då folkskolan inrättades, utan användes redan under 1600 

och 1700 talen på ett liknande sätt av kyrkan som delade upp människor utifrån människors 

förmåga att läsa och förstå kristna texter. (Hjörne och Säljö, 2012) 

I slutet av 1800 talet skapades specialklasser i USA för att skydda från utvecklingshämmande 

eller efterblivna. Detta var grunden för segregerande klasser i USA. 1894 var det 11% som 

kategoriserades som mentally dull och avsaknad av begåvning blev ett gångbart argument för att 

hålla grupper av människor utanför undervisning och skola. (Hjörne och Säljö, 2012) 

I och med naturvetenskapens utveckling runt sekelskiftet 1800 till 1900 inträdde en ny fas för 

hur barn i skolan skulle kategoriseras och nya strategier för att hantera olikheter utvecklades. 

Intelligenstest skapades som innebar att man tidigt kunde avskilja dem barn som inte klarade av 

skolan. Det innebar även att undervisningen kunde fortsätta i "normalklassen" utan att läraren 

behövde ta hänsyn till barn som föll utanför ramen. (Hjörne och Säljö, 2012 s 57) 

Inkluderingsbegreppet växte fram i USA för att markera en ny syn på barn i behov av särskilt 

stöd. Man ville ersätta tidigare begrepp såsom integrering, då dessa uttryck kommit att betyda att 

elever skall anpassas till en skolsituation, som egentligen inte är anpassad för dessa barn. Det nya 

begreppet inkludering lanserades med avsikt att utforma en skola som utgår ifrån barns olika 

förutsättningar. Begreppet har bland annat fått stort genomslag i och med Salamanca- 

deklarationen som inneburit att många analyserar om inte även inkluderingsbegreppet precis som 

integreringsbegreppet, riskerar att misstolkas. (Nilholm, 2006) 
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2.2 Barn i behov av stöd 

 

1968 lanserades begreppet barn i behov av särskilt stöd och barn med särskilda behov  

av den dåvarande Barnstugeutredningen (Skolverket, 2005, s 10). Utredningen innebar att barn 

från 6 års ålder och barn i behov av stöd från fyra års ålder hade rätt till förskola. 

(Nationalencyklopedin, 11/5 - 2014). "Till gruppen barn med behov av särskilt stöd räknade 

utredningen dels barn med fysiska funktionsnedsättningar, dels barn vars svårigheter var av 

psykisk, emotionell, social eller språklig karaktär." (Skolverket, 2005, s 10). I socialstyrelsen 

allmänna råd utvecklades senare begreppet Barn i behov av särskilt stöd. Här byttes ordet med ut 

mot i. Det betonades även att barnets problem inte nödvändigtvis berodde på egenskaper hos 

barnet utan istället kunde bero av förhållandet till omgivningen. Av den anledningen betonar de 

allmåna råden att verksamheten skall anpassas till barns olika förutsättningar (Skolverket, 2005).  

"I de Allmänna råden betonas [---] att barnens problem inte kan förstås som en egenskap hos 

barnet utan i relation till vad som händer i mötet mellan barnet och de människor och den miljö 

som finns i förskolan och fritidshemmet." (Skolverket, 2005, s 11) 

 

Sandberg (2009) skriver att barn i behov av särskilt stöd vanligtvis delas in i kategorier som 

utvecklingsstörning, rörelsehinder, hörsel, syn, språk och barn med övriga medicinska 

handikapp. I och med kartläggningen har barn med tal- och språksårigheter samt  

koncentrationssvårigheter definierats mest. Fortsättningsvis skriver författaren att det finns 

problem med kategorisering i och med att de formulerats på liknande sätt.  

2.3 Förskolans uppdrag 

 

I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att förskolan ska vara en skola för alla och förskolans uppdrag är 

att lägga grunden för ett livslångt lärande. Det sker genom att anpassa verksamheten utifrån varje 

enskilt barns behov, så barnen ges förutsättningar till både utveckling och lärande. 

 

”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” (Utbildningsdepartementet, 2010, kap. 8. 2§)  

I Lpfö 98 (reviderad 2010) framgår även att verksamheten ska vara rolig och lärorik för alla 

barn. Miljön ska vara trygg samtidigt som den utmanar och lockar till lek. Med stöd från 

engagerade pedagoger som ser alla barns möjligheter, ska grunden för ett livslångt lärande 

uppnås. 

Skolverket (2002) skriver att dialoger är nödvändiga för att få igång fungerande samtal och 

samtal är nödvändiga för att skapa förståelse. Vidare står att samtal och reflektion är 

betydelsefullt för att ge barn i behov av stöd den hjälp de behöver. Det kan bland annat ske 

genom att pedagoger delger varandra sina erfarenheter och kunskaper om ett specifikt barn och 
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på så sätt försöker få grepp om vettiga åtgärder som det specifika barnet är i behov av. 

(Skolverket, 2002). 

2.4 Forskning om pedagogers förhållningssätt 

 

I likhet med Drugli (2003) framhåller även Johansson (2011) att förskoleverksamheten är 

komplex och att många faktorer påverkar förskolans kvalité. Förutom de yttre villkoren som 

barngruppens storlek och personaltäthet, har även pedagogers egna förhållningssätt, syn på barns 

lärande stor betydelse. Sandberg (2009) anser  att kompetensutveckling kring barn i behov av 

särskilt stöd är viktigt. Den ökade kompetensen kan innebära ökad möjlighet för det enskilda 

barnet att få det stöd som han/hon behöver. Sandberg (2009) menar även att om barnomsorgen är 

bra, så behövs mindre stödinsatser. Pedagogers förhållningssätt är därmed mer betydelsefullt än 

stödinsatser skriver författaren. 

 

Forskning har visat att pedagogers tidigare erfarenheter är viktiga för vilket förhållningssätt som 

pedagoger intar. (Johansson, 2011) Åberg och Lenz Taguchi (2005) påstår i likhet med 

Johansson (2011) att vårt eget sätt att se på barn påverkar vårt bemötande. Pramling- Samuelsson 

(2006) belyser betydelsen av en god barnsyn och menar att det är viktigt att tro på det 

kompetenta barnet och därmed också se barn som kompetenta.  

Sandberg (2009) menar emellertid att vår människosyn blir tydligast när vi talar om olikheter, 

om det är barnen som ska åtgärdas eller om vi ska skapa förutsättningar för alla i barngruppen. "I 

stället för att se ett enskilt barn som orsak till att barngruppsarbetet inte fungerar ska vi öppna 

för hela det sammanhang som finns runt barnet." (Sandberg, 2009, s 262).  

2.5 Forskning om den sociala och fysiska miljöns betydelse 

 

Pramling- Samuelsson (2006) hävdar att för att barnen skall kunna erövra omvärlden så krävs 

interaktioner med omgivningen. Miljöns utformning har stor betydelse och påverkar barns 

lärande. Sandberg (2009) menar att om förskollärare upptäcker att något barn har svårigheter i 

sin lärandemiljö skulle en kartläggning kunna bidra till att skapa en miljö anpassad för barnet. 

Kartläggningen skulle också medföra olika strategier för att hjälpa barnet med sina problem. 

 

Björk-Åkesson (citerad i Sandberg, 2009), anser att kartläggning av såväl barnet som 

förskolemiljön är viktigt för att kunna arbeta med åtgärder kring barnets förutsättningar. 

(Sandberg, 2009). Vidare menar Björk-Åkesson att en diagnos kring barnets förmågor, 

personlighet samt sätt att lära, kan vara förutsättningar för att barn i behov av stöd skall få det 

som de behöver. Björk-Åkesson poängterar samtidigt att man inte enbart skall utgår ifrån en 

diagnos då man kan riskera att isolera sig till den information som en specifik diagnos kan ge. 

(Sandberg, 2009). 
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Drugli (2003) anser att om pedagoger analyserar de dagliga aktiviteterna med barnen så kan de 

få ett intryck av kvalitén i relationerna. En förutsättning för goda relationer är enligt författaren 

att de vuxna bryr sig om barnen.  

 

"En välfungerande grupp kan ge inspiration, kunskap och glädje i lärandet. Den ger möjlighet 

för individerna i gruppen att må bra och att utvecklas i samspel med varandra. Den ger utrymme 

för varje individ i gruppen att bidra till gruppens utveckling. Den ger möjlighet att uppleva 

trygghet och den ger självförtroende. Gruppdeltagarnas olika infallsvinklar berikar både 

individerna och gruppen." (Skolverket, 2002 s 60). 
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3. Metod 

 

3.1 Val av metod  

 

Den kvalitativa metoden syftar till att skapa fördjupad förståelse för attityder och idéer som 

ligger till grund för människors handlingar (Kvale, 2009) I och med att detta arbete syftar till att  

undersöka pedagogers uppfattning om vilka barn som är i behov av stöd, vad dessa svårigheter 

kan innebära samt hur pedagoger arbetar för att inkludera barn i behov av stöd så blev valet en 

kvalitativ metod.  

3.2 Urval 

 

Informanterna bestod av tre förskollärare och en barnskötare. Eftersom ingen förskolechef och  

specialpedagog kunde delta, uteblev dessa yrkesgrupper och därmed också deras tankar och 

perspektiv. Alla som intervjuats tillhörde olika förskolor i en mellanstor stad i norra Sverige. 

Anledningen till att ingen av pedagogerna tillhört samma verksamhet var för att få en bredare 

förståelse.  

 

I början av arbetet tillfrågades tre pedagoger  som var kända sedan tidigare, om de hade 

möjlighet att ställa upp som informanter. En var sjukskriven och kunde inte ställa upp. Övriga 

två godkände. Förhoppningen var att finna fem informanter,  av den anledningen kontaktades 

därefter åtta presumtiva informanter med hjälp av mail (bilaga 2) Bara en svarade och denne 

tackade nej. Därefter besöktes istället tre förskolor i syfte att hitta presumtiva informanter. Var 

och en tackade ja till en början, men omständigheter innebar att en av informanterna drog sig ur. 

Ännu ett försök att få tag på en sista informant gjordes, denna gång via telefon. Två förskolor 

blev kontaktade men ingen av dem hade möjlighet att ställa upp. Dagen efter fanns ett oväntat 

mail i inkorgen. Innehållet i mailet innebar att det fanns fem informanter. Då fyra av dem fem 

informanterna genomfört sina intervjuer, blev en av de kända informanterna sjuk. Vid det här 

laget fanns det ingen tid över till att försöka hitta en femte informant.  

 

Nedan presenteras de 4- fyra informanter som deltagit  i studien.  

 

 A som har arbetat som barnskötare i ca 8 år. 

 

 B som har arbetat som förskollärare i ca 8 år 

 

 C som har arbetat som förskollärare i ca 6 år 

 

 D som har arbetat som förskollärare i ca 3 1/2 år 
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3.3 Genomförande 

 

Var och en av informanterna fick kännedom om syftet med undersökningen. Det skedde via 

telefon, mail eller i direkt kontakt. Därefter skickades intervjufrågorna (bilaga 1) till alla förutom 

en som fick frågorna i handen. Var och en av intervjuerna genomfördes i deras miljö och skedde 

enskilt. Frågorna var bestämda i förväg (bilaga 1) och kompletterats enbart vid de tillfällen då 

någon fråga hängde i luften. Alla intervjuer tog mellan 15 - 30 minuter och spelades in, 

inspelningarna transkriberades så informanternas egna ord och tankar kom med i denna studie. 

Inspelningarna har därefter förstörts. 

 

3.4 Forskningsetiska krav 

 

De intervjuade fick information om hur intervjun skulle gå till och de fick själva besluta om de 

ville ställa upp eller inte. Kvale (2009) skriver att informerat samtycke innebär att den 

intervjuade informeras om syftet med själva undersökningen. "Informerat samtycke innebär 

också att undersökningspersonerna deltar frivilligt i projekten och har rätt att dra sig ur när som 

helst." (s. 87). Var även noggrann med att framhålla att informanternas namn inte skulle avslöjas 

och att de därmed var anonyma. Kvale (2009) skriver vidare att de intervjuades identitet inte 

skall avslöjas och om beskrivningen innebär att den intervjuades identitet avslöjas så skall 

personen godkänna detta. Även Johansson och Svedner (2010) skriver att de som blir intervjuade 

själva skall vara säkra på att deras anonymitet är skyddad. De fyra huvudkraven, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, beskrivs även 

grundligt i Vetenskapsrådet (2002) och har tagits i beaktning. Nyttjandekravet har bland annat 

inneburit att de uppgifter som samlat in om enskilda personer i denna studie inte kommer 

användas till annat än forskningsändamål.  

 

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Kvale (2009) skriver att validitet bygger på giltighet och riktigheten i ett yttrande.  Vidare skriver 

författaren "I ett bredare perspektiv hänför sig validiteten till den undersökning i vilken en metod  

undersöker vad den är avsedd att undersöka." (Kvale, 2009 s 264) Med andra ord handlar 

validitet om hur tillförlitlig denna undersökning är och om det är så att det som undersökt också 

är utifrån syftet med undersökningen.  

 

Validiteten är hög i detta arbete i och med att de fyra informanterna som deltagit, på olika sätt 

arbetat med barn i behov av stöd och därmed på ett tillförlitligt sätt, kunnat svara på frågorna i 

bilaga 1. Reliabiliteten och generaliserbarheten däremot, som innebär att man med hjälp av det 

som undersökt kan överföra resultatet till andra människor, är inte generaliserbart, i och med att 

för få personer deltagit och erfarenheterna har varit allt för varierade. ”En vanlig invändning mot 
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intervjuforskning är att det finns för få intervjupersoner för att man ska kunna generalisera 

resultaten.” (Kvale, 2009, s 280) emellertid kan man med hjälp av denna studie få en djupare 

förståelse och inblick kring hur pedagoger i förskolan ser på inkluderingen av barn i behov av 

stöd. 
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4. Resultat 

 

Här nedan presenteras informanternas egen uppfattning om vilka barn som är i behov av stöd. 

Hinder och möjligheter med inkludering av barn i behov av stöd, olika faktorer som påverkar 

inkluderingen av dessa barn, den sociala och fysiska miljöns betydelse samt  betydelsen av en 

god struktur i den pedagogiska verksamheten. Sammanfattningsvis ges även svar på 

frågeställningarna och syftet med denna studie.  

 

4.1. Vilka barn anser pedagoger är i behov av stöd? 

 

Informant (A) ansåg i likhet med övriga i denna undersökning att vilka barn som är i behov av 

stöd kan se väldigt olika ut. " Det är ju olika." sa informant (A) som kort efter gav exempel på 

vilka barn som kan uppfattas som ett barn i behov av stöd. Informant (A) och (C) talade båda om 

barn som har svårt för finmotoriken och menade att dessa kan vara barn i behov av stöd. 

Informant (B) tänkte däremot i första hand på barn som antingen fått eller kommer att få en 

diagnos. "Det kan vara på olika sätt som... jag tänker på de barn som fått eller får diagnoser 

bland annat, som ADHD och Asberger." Informant (C) ansåg däremot att diagnoser kan ställa till 

det för barn i behov av stöd och bör enbart användas med syfte att barn i behov av stöd, ska få 

det stöd och den hjälp som de är i behov av.  

Informant (B) klargjorde även att helt oberoende av vad barn har för svårigheter så ska vi som 

pedagoger följa läroplanen och därmed skapa en miljö som passar alla.  

4.2. Vilka pedagogiska insatser behövs och vilken form av stöd kan ni ge? 

 

Alla informanter uppgav väldigt liknande svar i förhållande till varandra. Det alla hade 

gemensamt var att elevhälsan är ett bra stöd då arbetslagets kompetens inte räcker till. Tre av 

fyra menade dock att vanligtvis räcker den egna kompetensen och att man därmed inte måste ta 

stöd från specialinsatser särskilt ofta. "Vi kan ju ge stödet här såklart med våran pedagogik och 

oftast räcker ju det till, men ibland behövs extra stöd och då måste vi ju ringa till de som är 

experter på det." säger informant (A)  

Både informant (B) och (C) menade att vilka insatser som behövs beror mycket på vilken sorts 

problematik ett barn har. Båda menade även att ibland kan det vara skönt att få stöd från någon 

specialpedagog om de själva inte kan komma underfund med vilket stöd ett specifikt barn är i 

behov av.  

Flera av informanterna gav även konkreta exempel på vad barn i behov av stöd kan vara i behov 

av.  Informant (B) och (C) sa exempelvis att arbeta i mindre grupper kan underlätta för flera barn 

i behov av stöd. Informant (C) sa även att ibland kan det vara viktigt att försöka hitta enskild tid 

för vissa barn som är i behov av mer stöd än andra.  
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Informant (D) framhöll att om man är konsekvent och tidigt börjar med att inkludera barn som är 

i behov av stöd, så är det väldigt sällan man behöver några pedagogiska insatsen utöver 

arbetslaget. De andra barnen får tidigt en förståelse och blir ofta tillmötesgående och hjälper 

barnet som är i behov av stöd.  

4.3. Vilka hinder och möjligheter ser pedagoger med inkluderingen av barn i behov av 

stöd? 

 

De hinder som uppmärksammats i denna undersökning är främst att utåtagerande och tysta barn, 

ofta kan bli missförstådda för sitt beteende och därmed ha svårt att komma in i barngruppen. 

Informant (C) sa även att tysta barn kan vara svåra att upptäcka av oss pedagoger. Även barns 

språkliga problem kan innebära att övriga har svårt att förstå vad barnet säger och därmed också 

tar avstånd från det barnet. Informant (C) sa att andra barn kan peka ut dessa barn eller sätta 

käppar i hjulen och därmed göra inkluderingen svårare än vad den behöver vara.   

Det främsta hindret enligt denna undersökning är däremot ekonomin som innebär att barn i 

behov av stöd inte alltid får det stöd som de behöver och även underlättar inkluderingen, ett 

exempel är behovet av en extra personal eller insats som alltid är med barnet och som också 

underlättar för personalen. Ett annat exempel som informant (D) talade om är att ekonomiska 

problem kan innebära att verksamheten inte har optimala lokaler och som kan innebära 

svårigheter för barn i behov av stöd. Ett exempel framfört av informant (D) var barn med 

hörselskador. Informanten menade att strukturen är oerhört viktig för dessa barn då otydliga 

stukturer skapar höga ljudnivåer och buller. 

Tre av fyra av informanterna talade om barngruppens storlek och menade på att i och med att det 

är så många barn i en grupp, så finns det inte alltid tillräckligt med personal för att tillgodose alla 

barns behov. Lika många informanter nämnde att antalet pedagoger i arbetslaget också påverkar 

inkluderingen, eftersom det inte alltid finns tillräckligt med personal i förhållande till vad som 

skulle behövas. Alla informanter nämnde emellertid pedagogernas egna förhållningssätt och 

betydelsen av att jobba mot samma mål. 

Möjligheter som framkom i denna undersökning var bland annat att barn i behov av stöd kan få 

vara i barngruppen med de andra barnen. Men handlade även om att barn kan få lära sig att alla 

är olika, barnen kan få träna på empati och förståelsen av andras problem. Informant (C) ansåg 

även att många av  de problem som barn i behov av stöd har,  även är problem som de flesta barn 

behöver träna mer på. 

4.4. Vilka faktorer anser pedagoger påverkar inkluderingen av barn i behov av stöd? 

 

4.4.1- Organisation  

Alla i denna undersökning ansåg att organisationen, relationen mellan barn och enskilda barns 

svårigheter påverkar inkluderingen av barn i behov av stöd.  
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Alla i undersökningen menade att man måste anpassa organisationen för att det ska fungera. Alla 

har emellertid olika idéer kring hur detta bör ske. Informant (B) tyckte att man måste titta på 

vilka medel och metoder det finns kring inkluderingen men även vad det är för hjälp som barnet 

kan få. Informant (D) ansåg snarare att barngruppens storlek och antalet pedagoger  är avgörande 

för hur inkluderingen fungerar. "Dålig gruppindelning kan medföra ljudnivåer som stör vissa 

barn." Informant (D) menade alltså att organisationen vid gruppindelning är väldigt 

betydelsefullt.  

4.4.2-  Relation mellan barn  

I intervjuerna framkom att relationerna mellan barn påverkas av vilken typ av problematik det 

specifika barnet i behov har. Informant (C) sa att barn med motoriska eller mindre språkliga 

svårigheter kan innebära att de övriga barnen inte bryr sig, men att det kan bli betydligt mer 

komplicerat om det rör sig om ett barn som inte förstår sig på sociala sammanhang. Även grova 

språkliga problem kan innebära att de andra barnen inte förstår och därmed tar avstånd.  

4.4.3- Enskilda barns svårigheter 

Det gäller att man har verktyg och metoder för hur man ska göra. Struktur och att man följer 

upp och utvärderar, tänker jag. Hur går det här nu? Kommer vi någon vart?" (Informant B) 

framförde  att det är viktigt att man har en plan kring barn i behov av stöd, men även att man 

följer upp arbetet för att se om utvecklingen går framåt eller inte.  

4.5. Hur tänker pedagoger kring  den sociala och fysiska miljöns betydelse för barn  i 

behov av stöd? 

 

Alla informanter ansåg att både den sociala och fysiska miljön är oerhört viktig. Det de flesta 

ansåg var viktigast var en trygg miljö. Informant (C) beskrev att för att skapa trygghet så krävs 

det att man strukturerar upp  miljön. "Den ska vara tydlig." sa informant (C) som också ansåg att 

miljön måste vara utmanande. Flera tyckte även att man måste kunna göra samma sak flera 

gånger fast på olika sätt och på olika nivå. Informant (C) talade även om hur viktigt det är att 

utveckla miljön allt eftersom barngruppen förändras. Dels genom att gamla barn lämnar och nya 

kommer in, men även av den anledningen att intresset hos olika barn förändras och därmed 

måste även miljön göra det. Informant (D) talade emellertid om vissa problem som kan vara 

svåra att bero på såsom höga trösklar och dåligt isolerade lokaler. Informant (D) menar att man 

måste se över arbetsplatsens styrkor och svagheter och göra det bästa av situationen även i 

situationer där ekonomin är ett problem.  

Flera tillade även att området är både stort och svårt, men menade att observationer kan vara ett 

bra sätt att exempelvis se över miljön och hur den kan anpassas så att alla barn utmanas och 

därmed kan lära sig ännu mer.  
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4.6. Vilken betydelse har ett gemensamt förhållningssätt för en gynnsam inkludering? 

 

Alla ansåg att förhållningssättet är viktigt för att skapa en gynnsam inkludering. "Ett gemensamt 

förhållningssätt är ju A&O det måste man ju ha. Om två i personalen jobbar på ett sätt men de 

andra två på ett annat sätt så blir det ju väldigt fel."(Informant A) 

4.7. Vilken betydelse har strukturen i den pedagogiska verksamheten? (vid pedagogiska 

aktiviteter) 

 

"Det är väldigt olika beroende på vad det är för stöd de behöver. Många exempel som jag varit 

med om så betyder det ju ganska mycket vad man har för struktur. Det kan vara barn som har 

svårt med struktur och som behöver träna på struktur." (Informant A) 

Informant (D) betonade å ena sidan att det är viktigt med struktur men poängterade å andra sidan 

att ibland måste man förändra stukturen om den inte går att genomföra pågrund av någon 

anledning. 

4.8 Sammanfattning av resultatet 

För att sammanfatta vad informanterna kom fram till och för att besvara syftet och 

frågeställningarna i detta arbete så ansåg pedagogerna att barn i behov av stöd kan innefatta barn 

med såväl ADHD och Asberger, men det kan lika gärna handla om språkliga och sociala 

svårigheter. Motoriska till finmotoriska problem. Många menade emellertid att uttrycket barn i 

behov av stöd är svårdefinierat.  

Informanterna arbetar på olika sätt för att inkludera barn i behov av stöd. Sättet de arbetar på har 

påverkats av vilken form av problematik dessa barn i behov har, då barnens problematik 

påverkar vad barnet är i behov av. Informant (D) sa att så fort de i arbetslaget fått reda på om ett 

barn är i behov av stöd, så funderar pedagogerna över om rätt erfarenhet finns i huset eller om de 

behöver ta in någon talpedagog eller annat stöd för att underlätta inkluderingen. Andra exempel 

har varit mindre grupper för att på så sätt lättare stötta barn i behov av stöd.  

Vad som underlättar respektive försvårar inkluderingen har även den beskrivits som beroende av 

vilken form av problematik barnet har. Den återkommande synen har varit miljöns betydelse, 

ekonomi. Stöd från specialpedagoger, pedagogers synsätt men även medel och metoder för att 

skapa en god inkludering. Strukturen har även påverkat. Barngruppens storlek och antal 

pedagoger i arbetslaget. Även kommunikationen mellan varandra har påverkat hur arbetslaget 

löser problem. 
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5.Analys 
 

Pedagogers förhållningssätt och bemötande mot barn i behov av stöd påverkar inkluderingen. 

Genom detta arbete kan man bland annat se hur pedagoger själva ser på barn i behov av stöd och 

hur bland annat miljöns betydelse men även pedagogers egna uppfattning påverkar dessa barn.  

Pedagoger borde kunna anpassa sin verksamhet så att den passar för alla barn. Nedan följer 

resultatet från intervjuerna, vad litteraturen men även tidigare forskning säger.  

5.1. Barn i behov av stöd enligt pedagoger 

 

Jämförelsen mellan pedagogernas uppfattning (utifrån denna studie) och ovanstående litteratur, 

visar sig vara väldigt lik. Uppfattningen om vem som anses vara i behov av stöd utifrån såväl 

pedagogerna som litteraturen säger att det är en fråga om definition. En av de intervjuade ansåg 

emellertid först och främst att barn i behov av stöd är barn med eller i behov av diagnos. Andra 

talade snarare om olika former av talsvårigheter. Att begreppet barn i behov av stöd kan 

uppfattas på det här sättet, fastställs även av Sandberg (2009) och Skolverket (2005). Sandberg 

(2009) skriver att traditionellt sätt så definieras barn i behov av stöd utifrån någon form av 

utvecklingsstörning och/eller handikapp. Författaren skriver emellertid att begreppet är 

svårdefinierat eftersom uttrycket barn i behov av stöd innefattar många barn med flera olika 

problem. Trots det har kategoriseringen av dessa barn inneburit att barn med tal- och 

språksårigheter definierats mest (Sandberg (2009). 

Informant (B) klargjorde att helt oberoende av vilka svårigheter ett barn möter så ska vi 

pedagoger utgå ifrån läroplanen. I Lpfö 98 (reviderad 2010) framgår bland annat att 

verksamheten ska vara rolig och lärorik för alla barn. Det ska vara en trygg miljö samtidigt som 

den både är utmanande och lockar till lek. 

5.2 Faktorer som enligt pedagoger påverkar inkluderingen av barn i behov av stöd 

 

Tre av fyra av informanterna talade om barngruppens storlek och menade på att i och med att det 

är så många barn i en grupp, så finns det inte alltid tillräckligt med personal för att tillgodose alla 

barns behov. Lika många informanter nämnde att antalet pedagoger i arbetslaget också påverkar 

inkluderingen, eftersom det inte alltid finns tillräckligt med personal i förhållande till vad som 

skulle behövas. Alla informanter nämnder emellertid pedagogernas egna förhållningssätt och 

betydelsen av att jobba mot samma mål. Pedagogerna ansåg även att deras förhållningssätt även 

påverkar miljön och därmed också klimatet i barngruppen. Drugli (2003) framhåller i likhet med 

Johansson (2011) att verksamheten är komplex och att många faktorer påverkar förskolans 

kvalité. Förutom de yttre villkoren som barngruppens storlek och personaltäthet, har även 

pedagogers egna förhållningssätt, syn på barns lärande stor betydelse.  
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En viktig faktor för att skapa ett gott klimat handlade om att skapa trygghet enligt informanterna. 

Drugli (2003) menar att om man analyserar de dagliga aktiviteterna med barnen så kan man få ett 

intryck av kvalitén i relationerna. En förutsättning för goda relationer är enligt författaren att de 

vuxna bryr sig om barnen.   

 

Informant (C) ansåg att trygghet är viktigt både inom arbetslaget och barngruppen och menade 

att det inte bara är barn i behov av stöd som påverkas av miljön och klimatet, utan hela 

barngruppen. Detta stöds även av Pramling- Samuelsson (2006) som påstår att miljöns 

utformning har stor betydelse och påverkar barns lärande.  

Informant (A) sa att då pedagogerna själva inte har den kompetens som behövs, så måste den 

förvärvas från annat håll. Alla informanter har beskrivit stöd från andra insatser och menat att de 

kan ge hjälp och tips då deras egna kunskaper inte varit tillräckliga. Sandberg (2009) anser  att 

kompetensutveckling kring barn i behov av särskilt stöd är viktigt. Den ökade kompetensen kan 

innebära ökad möjlighet för det enskilda barnet att få det stöd som han/hon behöver. Johansson 

(2003) anser att de erfarenheter vi har är viktiga då det påverkar det förhållningssätt som vi intar.  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) påstår även att vårt eget sätt att se på barn också påverkar vårt 

bemötande av dessa barn. 

 

Alla informanter har på ett eller annat sätt kommit in på den tydliga strukturens betydelse för att 

underlätta för barn i behov av stöd och därmed inte göra situationer mer krävande än vad som är 

nödvändigt.  Informant (D) talade bland annat om barn med hörselskador och menade att 

strukturen är oerhört viktig för dessa barn då otydliga stukturer skapar höga ljudnivåer och 

buller. Lpfö 98 (rev 2010) står att förskolan ska vara en skola för alla och förskolans uppdrag är 

att lägga grunden för ett livslångt lärande. Det sker genom att anpassa verksamheten utifrån varje 

enskilt barns behov, så barnen ges förutsättningar till både utveckling och lärande. vidare står att 

det skall finns tydlig riktlinjer som utgår ifrån barn i behov av stöd. Samtidigt sa informant (D) 

att verksamheten ibland måste förändra rutinerna på grund av en eller annan anledning. 

 

5.3 Miljöns betydelse för barn i behov av stöd 

 

Alla pedagoger talade om miljön och dess betydelse för barn i behov av stöd. Informant (C) 

pratade även om hur viktigt det är att utveckla miljön allt eftersom barngruppen förändras. Dels 

genom att gamla barn lämnar och nya kommer in, men även av den anledningen att intresset hos 

olika barn förändras och därmed måste även miljön göra det. Skolverket (2002) skriver att alla 

människor har ett behov av att stöta på utmaningar som ger möjligheten till ny utveckling och 

lärande och det behovet är utifrån den personens förutsättningar. Informant (D) talade emellertid 

om vissa problem som kan vara svåra att bero på såsom höga trösklar och dåligt isolerade 

lokaler. Informant (D) menade att man måste se över arbetsplatsens styrkor och svagheter och 

göra det bästa av situationen även i situationer där ekonomin är ett problem. I Lpfö 98 (reviderad 
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2010) står att förskolan skall anpassas så att alla barn passar in. Att barn som behöver mer stöd 

än andra ska få det med avsikt att barnen skall utvecklas så långt som möjligt.  

Några i denna undersökning tyckte att ett sätt för att underlätta arbetet för barn i behov av stöd är 

att dela upp barnen i mindre grupper.  

Nedanstående citat är hämtat från skolverket (2002) 

 "En välfungerande grupp kan ge inspiration, kunskap och glädje i lärandet. Den ger 

 möjlighet för individerna i gruppen att må bra och att utvecklas i samspel med varandra. 

 Den ger utrymme för varje individ i gruppen att bidra till gruppens utveckling. Den ger 

 möjlighet att uppleva trygghet och den ger självförtroende. Gruppdeltagarnas olika 

 infallsvinklar berikar både individerna och gruppen." (Skolverket, 2002 s 60)  

Björk-Åkesson (2009) menar att man bör placera barnen på ett strategiskt sätt under exempelvis 

samlingen för att underlätta för barn i behov av stöd. Informant (D) ansåg att om vi lyssnar på 

vad barn i behov av stöd behöver och även förstår hinder och möjligheter med den miljö som 

verksamheten består av, så kan även vi på ett enklare sätt underlätta för barn i behov av stöd. 

Björck-Åkesson (2009) anser att om man observerar såväl den fysiska som sociala miljön, så är 

det lättare att även få en förståelse för barns olika problem och därmed också lättare hitta 

lösningar. I Skolverket (2005) framhålls även att för att i huvudtaget kunna förstå barn i behov 

av stöds problem, så måste man titta på relationerna, men även den miljö som finns i förskolan.  

Flera tillägger även att området är både stort och svårt, men menar att observationer kan vara ett 

bra sätt att exempelvis se över miljön och hur den kan anpassas så att alla barn utmanas och 

därmed kan lära sig ännu mer. Hartman (2005) skriver att observationer kan vara ett viktigt 

hjälpmedel för att anpassa verksamheten efter barns behov och förutsättningar. 

5.4 Pedagogers uppfattning om inkluderingens möjligheter och hinder 

 

Flera nämnde tysta barn som ett stort problem då de för det första kan vara svåra att 

uppmärksamma och för det andra kan få det svårt att komma till uttryck och synas i samma 

utsträcknings som exempelvis stökiga barn. I Skolverket (2005) står att tysta barn vars 

svårigheter är svårare att uppmärksamma får sämre stöd. Även barn med socialt relaterade 

problem uppgavs var svåra att ge tillräckligt stöd. Kadesjö (2008) skriver  att de stora 

barngrupperna är ett problem i dagens samhälle och som tyvärr mest ställer till med problem för 

barn i behov av stöd.  Men det är inte bara barngruppens storlek som ställer till med problem sa 

informant (D) som framhöll att lokalernas utformande också kan vara ett problem. Johansson 

(2011) stödjer detta och menar fortsättningsvis att vi måste analysera den miljö som finns i 

verksamheten för att se över vad som behöver förändras.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Det främsta hindret som dyker upp under intervjuerna och som alla informanter berört är 

ekonomin. Informant (A) och (C) talade  bland annat om behovet av stödinsats. Sandberg (2009) 
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anser däremot att behovet av stödinsatser skulle kunna minska om barnomsorgen är bra.  

Pedagogers förhållningssätt är därmed mer betydelsefullt än stödinsatser. Informant (D) talade 

om miljön och informant (B) förklarade att ekonomin egentligen berör alla punkter något som 

även Johansson (2011) bekräftar.  

 

Möjligheter som dyker upp under intervjuerna är att barn kan lära sig att alla barn är olika och att 

det är ett bra sätt att träna empati på.  Informant (D) menade att det är viktigt att grunden läggs 

tidigt så att barn får förståelse för varandra men att det krävs kommunikation såväl med barnen 

som mellan pedagogerna. Skolverket (2002) skriver att dialoger är nödvändiga för att få igång 

fungerande samtal och samtal är nödvändiga för att skapa förståelse. Pramling- Samuelsson 

(2006) hävdar att för att barnen skall kunna erövra omvärlden så krävs interaktioner med 

omgivningen. Miljöns utformning har stor betydelse och påverkar barns lärande. 

 

Informant (D) talade om att god kommunikation är viktigt för att undvika problem med 

inkluderingen. Även kartläggning kan vara ett sätt att tidigt upptäcka barns svårigheter. Sandberg 

(2009) menar att om förskollärare upptäcker att något barn har svårigheter i sin lärandemiljö 

skulle en kartläggning kunna bidra till att skapa en miljö anpassad för barnet. Kartläggningen 

skulle också medföra olika strategier för att hjälpa barnet med sina problem. Björk-Åkesson 

(citerad i Sandberg, 2009), anser att kartläggning av såväl barnet som förskolemiljön är viktigt 

för att kunna arbeta med åtgärder kring barnets förutsättningar (Sandberg, 2009). Vidare menar 

Björk-Åkesson att en diagnos kring barnets förmågor, personlighet samt sätt att lära kan vara 

förutsättningar för att barn i behov av stöd skall få det som de behöver. Björk-Åkesson 

poängterar samtidigt att man inte enbart skall utgår ifrån en diagnos då man kan riskera att 

isolera sig till den information som en specifik diagnos kan ge. (Sandberg, 2009)  
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6. Diskussion 

 

Det krävs mycket av pedagogerna på förskolan för att barn i behov av stöd ska känna sig 

inkluderade. Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt men även hur pedagogerna väljer att 

organisera sin egen verksamhet påverkar barn i behov av stöd. Även den ekonomiska aspekten 

kan bidra till att pedagoger upplever att de inte uppnår den miljö som de önskar. Nedan följer  

egna tankar gällande det resultat som framkommit i denna studie.  

6.1 Metoddiskussion 

 

Jag är nöjd med val av metod, även fast jag upplever att det hade varit spännande att också 

observera vart och ett av de verksamheter där jag haft mina intervjuer. Jag tror det hade  givit 

ännu mer att med egna ögon se hur dessa verksamheter arbetar med inkluderingen av barn i 

behov av stöd. Jag tror att valet att använda sig av en kvalitativ studie med fokus på intervjuer 

har varit det lättaste sättet att komma fram till vad pedagogerna i denna studie anser. Det kanske 

är möjligt att använda sig av enkät frågor och få reda på svaren den vägen, men i och med att jag 

inte vet hur man ska ställa frågor på ett bra sätt i en enkät och samtidigt få lika varierande svar 

som jag fått i denna studie, så önskar jag inte att jag hade valt en annan metod. Sedan tåls det 

även att fundera kring huruvida problemet med att hitta informanter påverkat mitt resultat. Jag 

tror inte nödvändigtvis såhär i efterhand att resultatet skulle sett annorlunda ut, däremot om jag 

inte hade behövt lägga så mycket tid på att hitta mina informanter, hade jag kunnat lägga mer tid 

på hela arbetet och därmed fokusera mer på språket och även upplägget av mitt arbete. Jag är 

absolut nöjd med det jag åstadkommit, men är samtidigt medveten om att det troligtvis finns så 

mycket mer som jag skulle kunnat göra. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Nu när denna studie börjar gå mot sitt slut och jag ser tillbaka på resultatet så är jag nöjd med de 

svar som jag fått. Jag anser att jag har fått de svar som jag behövde även fast jag inte alltid fått de 

svar som jag förväntat. Viktigast för mig har varit att mina frågeställningar blivit besvarade och 

att jag känner mig tillfreds med mitt arbete. En sak som jag förstås tyckte var synd var att jag 

bara lyckades få fyra informanter och inte fem. Det blev en lång resa för att få tag på de fyra 

informanter som ställt upp i denna intervju och tråkigt att den sista blev tvungen att hoppa av 

mot slutet av arbetet. Jag tror inte resultatet skulle ha förändrats särskilt mycket om den femte 

personen ställt upp, men det hade ändå varit spännande att få svar utifrån en specialpedagogs 

synvinkel.  

 

Något som också var tråkigt var att flera av de som jag från början önskade kunna ställa upp på 

intervju inte hade möjlighet. Jag tänkte att om jag handplockade själv utifrån vad jag kände till 

om olika verksamheter, så kunde jag få ett mer varierade svar. Men såhär i efterhand är jag glad 
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över att jag ändå fick de informanter som jag fick. Jag är även oerhört tacksam för de som tagit 

sig tid och ställt upp. Alla har verkligen varit guld värda och gett mig givande svar.  

 

Det kändes bra att intervjuerna varade mellan 15 - 30 minuter. Vilket innebar att jag inte satte allt 

för stor press på de intervjuade utan de fick svara på mina frågor utifrån mängden de hade att 

säga. Följdfrågorna jag ställde hjälpte även till att bekräfta egna funderingar som kom fram 

under intervjuns gång. Att intervjuerna höll sig relativt korta hjälpte även till under 

transkriberingens gång, då det ändå tog sin tid att anteckna ner vad var en sa. Om tiden varit 

mycket längre hade jag fått mindre tid till annat, vilket förstås skulle ha påverkat det här arbetet.  

 

Mycket av informanternas åsikter i resultatet har visat sig vara sammanstämmiga även från 

författarnas sida i analysen. Samtidigt anser jag det vara viktigt att poängtera att även om jag 

genom mitt arbete visat på såväl pedagogers egna åsikter som forskares studier så är det bara en 

enklare bild av vad allt som pedagoger faktiskt tar på sig och behöver ordna upp för att 

verksamheten, oavsett vilka barn som ingår där, ska känna sig inkluderade. Förövrigt kan jag 

även tillägga att jag enbart under denna studie intervjuat pedagogerna på fältet. Jag har med 

andra ord inte följt upp om det pedagogerna faktiskt sagt, stämmer överens med verkligheten. 

Därmed tänker jag att det också är lättare att uttrycka sig utifrån vad barn i behov av stöd borde 

behöva för att inkluderingen ska gynna och fungera för dem, istället för att verkligen berätta hur 

verksamheten egentligen ser ut. Jag tänker även att det är lättare att diskutera hur ett bra 

arbetssätt ska se ut för att stödja barnen men det är inte är lika enkelt att få att fungera i 

verksamheten. Jag har även funderat hur jag möjligtvis skulle kunna fått ett annat resultat och om 

resultatet skulle blivit annorlunda om jag studerat integrering istället för inkludering eller använt 

mig av båda, då uttrycken ofta förväxlas med varandra. Jag valde ändå att i slutändan titta på 

inkluderingen av barn i behov av stöd i och med att jag i framtiden vill arbeta utifrån ett 

inkluderande förhållningssätt.  

 

Vilka förutsättningar ett barn i behov av stöd har är beroende av hur pedagogerna själv ser på 

dessa barn och hur de arbetar och strävar för att dessa barn skall bli inkluderade. Precis som 

pedagogerna i denna studie, så resonerar även jag att arbetssättet är A&O för att skapa ett 

gynnsamt klimat. Därmed anser jag att det är viktigt att granska sig själv, men även att man sitter 

ner tillsammans i arbetslaget och pratar igenom exempelvis begreppet inkludering för att komma 

fram till vad uttrycket betyder. Då uttrycket inkludering kan förväxlas med integrering. 

 

Att ta reda på vilka pedagoger anser är barn i behov av stöd, har för mig varit väldigt spännande. 

Precis som jag skriver i min inledning, så anser jag att barn i behov av stöd kan vara vilket barn 

som helst. Men jag tycker samtidigt det så här på slutet av mitt arbete, är viktigt att tillägga 

precis som Skolverket (2002) betonat, nämligen " [---] att barnens problem inte kan förstås som 

en egenskap hos barnet utan i relation till vad som händer i mötet mellan barnet och de 

människor och den miljö som finns i förskolan och fritidshemmet." (Skolverket, 2005, s 11) Med 
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det sagt vill jag även konstatera att alla barn som ses som barn i behov av stöd, inte 

nödvändigtvis skulle ha varit i behov om verksamheten eller den aktuella situationen sett 

annorlunda ut. Sandberg (2009) menar att vår människosyn blir tydlig när vi talar om olikheter, 

om det är barnen som ska åtgärdas eller om vi ska skapa förutsättningar för alla i barngruppen. "I 

stället för att se ett enskilt barn som orsak till att barngruppsarbetet inte fungerar ska vi öppna 

för hela det sammanhang som finns runt barnet." (Sandberg, 2009, s 262)  

 

Ytterligare något jag vill lyfta är barngruppernas storlek och resurser som inte räcker till. Båda 

bidrar till ett problem som kan försätta pedagoger i svårigheter och medföra att inkluderingen av 

barn i behov av stöd blir problematiskt och tar längre tid. Det är något som åtminstone flera av 

de pedagoger som jag talat med framhållit och jag kan inte annat än hålla med. Jag har själv varit 

med om verksamheter där pedagogerna inte räcker till, men det innebär inte att pedagoger för  

den delen inte borde fortsätta att försöka. Tyvärr tänker jag att många pedagoger, men långt ifrån 

alla, tar den enkla vägen ut och därmed skyller ifrån sig på verksamhetens brister eller barns 

problem utan att fokusera på det som faktiskt är bra. Att vissa pedagoger fokuserar på barns 

problem tänker jag även påverkar hur pedagoger väljer att uppfatta dessa barn. 

 

Det finns massor av saker som går att göra för att förbättra miljön i förskolan och så länge 

pedagogerna i den aktuella förskolan utgår ifrån att det är verksamheten som ska anpassas till 

barnen och inte tvärtom, så har de kommit en bit på vägen. Det första som måste ske måste börja 

hos oss själva. Vår egen syn och uppfattning. Informanterna ger själva förslag i resultatet på 

vilka förändringar som kan vara betydelsefulla. Förhållningssättet speglar precis som jag nämnt 

ovan av sig och det påverkar alla som är inblandade. Strukturen är viktig och det gäller alla barn 

och samma gäller ju även en tydlig miljö. För det är ju trots allt inte bara barn i behov av stöd 

som påverkas. Vuxna som barn påverkas. Dessutom tänker jag att om miljön inte fungerar så kan 

barn vara i behov av stöd av just den anledningen. Här tänker jag att observationer är viktiga för 

att få en tydlig bild av vad som behöver förbättras i verksamheten och på så sätt möjliggöra en 

miljö som bidrar till utveckling och lärande hos alla barn. 

 

Jag vill avsluta min diskussion med att påstå precis som Drugli (2003) och Johanssons (2011) 

gjort, nämligen att verksamheten är komplex och att många faktorer påverkar förskolans kvalité. 

Förutom de yttre villkoren som barngruppens storlek och personaltäthet, har även pedagogers 

egna förhållningssätt, syn på barns lärande stor betydelse. För mig är det alltså viktigt att komma 

ihåg att  mycket påverkar inkluderingen av barn i behov av stöd, men att min personliga åsikt är 

att det är pedagogernas förhållningssätt som styr. För så länge pedagogerna själva vill och 

försöker skapa ett inkluderande klimat, så finns åtminstone den möjligheten. Om pedagogerna 

däremot bestämt sig för att det inte går, så går det inte heller.  

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
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Om jag hade haft mer tid och jag skrivit om samma område hade jag velat intervjua fler för att få 

bredare syn. Jag hade gärna velat få in specialpedagogers, rektorers och barnhabiliteringens syn 

och kunskap inom området.  En idé hade även kunnat vara att intervjua föräldrar med barn i 

behov av stöd för att på så sätt också få med deras perspektiv och syn på vad de önskar ska 

finnas med i verksamheten. Jag hade gärna också observerat för att även få in min egen syn och 

därmed också kunnat reflektera mer kring huruvida pedagogers egna uppfattning stämmer 

överens med min egen. 
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8. Bilaga 1- Intervjufrågor 
 

1. Vilka barn anser ni är i behov av stöd? 

- Beskriv hur behoven ser ut. 

 

2. Vilka pedagogiska insatser behövs och vilken form av stöd kan ni ge? 

 

3. Vilka hinder och möjligheter ser ni med inkluderingen av barn i behov av stöd? 

- Hur påverkar dessa hinder barn i behov av stöd? 

 

4. Vilka faktorer anser ni påverkar inkluderingen av barn i behov av stöd?  

- Organisation 

- Relation mellan barn 

- Enskilda barns svårigheter 

B. ge exempel eller förklara 

 

5. Hur tänker ni kring  den sociala och fysiska miljöns betydelse för barn  i behov av stöd? 

- Vad gör ni för att inkludera barn i behov av stöd? 

- Planerar ni i förväg? 

 

6. Vilken betydelse har ett gemensamt förhållningssätt för en gynnsam inkludering? 

 

7. Vilken betydelse har strukturen i den pedagogiska verksamheten? (vid pedagogiska 

aktiviteter) 
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9. Bilaga 2- Följebrev 

 

Hej  

Jag heter Johanna Nordli Larsson och jag läser sista terminen till förskollärare på Umeå 

universitet . Jag skriver mitt examensarbete och syftet med arbetet är att undersöka vilka typer av 

svårigheter/problem som pedagoger på förskolan avser när de talar om barn i behov av stöd. 

Syftet är också att undersöka hur förskolan arbetar för att inkludera barn i behov av stöd i 

barngruppen och hur inkluderingen fungerar.  

Jag har valt att göra personliga intervjuer som jag hoppas du/ någon ur personalen har intresse av 

att delta i. Intervjun kommer att ljudinspelas och beräknas ta upp till 40 minuter. Frågorna som 

jag tänker ställa ges ut på förhand. Det material som jag samlar in under intervjun kommer att 

behandlas konfidentiellt.  

Maila gärna så snabbt som möjligt så jag vet om ni kan ställa upp. Maila även tid för när 

intervjun skulle passa just er.  

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Johanna Nordli Larsson 


