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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar barn i 

behov av särskilt stöd. Syftet är även att utröna hur yrkeskategorierna uppger att de arbetar med 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Bakgrunden till studien är den otydliga definitionen 

av barn i behov av särskilt stöd, i förskolans styrdokument, men även att de flesta barn idag 

inkluderas i förskolans vanliga verksamhet och särlösningar är ovanliga. 

Studiens material har samlats in via en webbaserad enkätundersökning som genomförts med 

hjälp av tre pedagogiska forum online. Därefter har en resultatredovisning utförts och detta 

följdes upp med en noggrann analys utifrån studiens teoretiska bakgrund. Denna teori innefattar 

Perssons relationella och kategoriska perspektiv, som fungerar synliggörande för olika 

uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd. Teorin innefattar även Carlsson och Nilholms 

inkluderingsbegrepp som framhäver en verksamhet för alla.  

I studiens resultat förekommer en gemensam uppfattning hos yrkeskategorierna om barn i 

behov av särskilt stöd utifrån ett kategoriskt och relationellt perspektiv. Det finns även spridda 

uppfattningar hos de båda yrkeskategorierna. Majoriteten av specialpedagogerna i studien anger 

ett relationellt perspektiv, medan det hos förskollärarna framgår en blandning mellan de båda 

perspektiven.  

Vidare visar studien på mestadels samstämmiga uppfattningar om inkludering. Främst handlar 

dessa om miljöns påverkan och därmed organiseringen av denna. Likväl uppfattar båda 

yrkeskategorierna gemenskap och grupptillhörighet som inkluderingens byggstenar.   

Studien ger endast en ytlig bild av en begränsad andel förskollärare och specialpedagogers 

uppfattningar. Därför skulle det vara intressant att vidare undersöka området genom kvalitativa 

intervjuer och observationer. Detta för att fördjupa de uppfattningar som framgår i studien samt 

synliggöra hur det faktiskt ser ut i praktiken. 
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1. Inledning 
Läroplanen för förskolan betonar vikten av att alla barn ska ges utrymme i förskolan. Det skapar 

en verksamhet där varje enskild individ bör få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. Alltså innebär det att barnen i förskolan ska möta en respektfull verksamhet där 

de har utrymme att vara sig själva, på sitt unika sätt. Därmed ligger det en viss tyngd i läroplanen 

att de barn som är i behov av särskilt stöd ska få detta, oberoende av anledning. Därför har vi valt 

att fördjupa oss inom specialpedagogiken. Vårt fokus ligger på hur förskollärare och 

specialpedagoger uppfattar sitt arbete med inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

Under våra dryga tre år på förskollärarprogrammet har undervisningen bidragit med 

begränsade kunskaper inom det specialpedagogiska området. Utifrån egna erfarenheter genom 

exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, upplever vi ett stort behov av kunskaper inom 

specialpedagogik. Enligt oss är det komplext hur pedagoger bemöter barn i behov av särskilt stöd. 

Variationerna i arbetssätt och bemötande är i princip lika omfattande som antal förskolor. Det är 

ytterligare en anledning till att vi vill undersöka just olika yrkeskategoriers uppfattningar. 

Som blivande förskollärare ser vi därför vikten av att synliggöra olika uppfattningar i ett 

försök att kunna bemöta alla barn i förskolan utifrån varje enskild individ. Det handlar om att öka 

kunskaperna om olika sätt att uppfatta vilka dessa barn är, vad som kan vara ett särskilt stöd och 

finna metoder för att göra just detta. 

I arbetet med undersökningen av olika yrkeskategoriers uppfattningar om inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd har vi valt att göra så mycket som möjligt av arbetet tillsammans. Vi har 

endast delat upp arbetet i litteraturläsning och de olika delstudierna. Delstudie 1 har Isabelle 

utfört, med förskollärare som deltagare. Carolina har genomfört delstudie 2, med 

specialpedagoger som respondenter. Således har vi ansvarat för resultatredovisning och analys av 

respektive delstudie, men sammanfattande analys, diskussion och konklusion har vi skrivit 

gemensamt. 
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2. Bakgrund 
I den nya läroplanen för förskolan, som träder kraft i juli 2019, står det skrivet att alla barn ska få 

en utbildning som utformas och anpassas på ett sådant sätt att det skapas möjlighet för alla barn 

att utvecklas i så hög grad som möjligt. Barn som är i behov av mer stöd och stimulans ska få 

sina behov tillgodosedda utifrån sina egna förutsättningar. (Lpfö 18, s. 5 och 6).   

Barn som är i behov av särskilt stöd i dagens samhälle är svårt att definiera, vilka barn är det 

som behöver extra stöd? Är det barn med diagnoser eller räcker det med ett varierande beteende? 

Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt tar upp att i förskolan upplevs beteendeproblemet ligga hos 

barnet. De menar att det oftast är personalen som upplever barnets beteende som ett problem, 

men barnen ser inte själva sitt eget beteende som problematiskt. De upplever istället andra saker i 

situationen problematiskt och på grund av detta har inte barnet motivationen till att ändra sitt 

beteende (2017, s.14). 

Hejlskov Elvén och Edfelt hävdar att pedagogerna måste inse att ansvaret ligger hos de vuxna. 

Därför måste de vara motiverade att ändra den situation som uppstått, för att undvika 

beteendeproblem flera gånger. De menar att förskolan bör lära sig att på ett enkelt sätt hantera 

problematiken i vardagen. Exempelvis genom anpassningar för att alla barn ska känna att de finns 

utrymme för dem i verksamheten (2017, s.14 och 27). Skolverket förklarar vidare att behovet av 

särskilt stöd inte utgår från barnets egenskaper utan beror på situationen. De menar därmed att 

behov av särskilt stöd bör relateras till samspelet mellan barn, personal och miljö (2017, s.22). 

Enligt Skolinspektionen finns det ingen definition i lagtext av vad begreppet barn i behov av 

särskilt stöd innebär, inte heller vilka förutsättningar som ska finnas hos barnen för att stöd ska 

ges i förskolan. Däremot menar de att extra resurser i större utsträckning ges till de med angiven 

funktionsvariation och därmed väger tyngre än pedagogers bedömningar (2017, s.7). 

Vidare anger Skolinspektionen pedagogers definition av barn i behov av särskilt stöd. Där 

innefattas de barn som både temporärt och permanent behöver stöd vilket gör att diagnosen inte 

är av yttersta vikt. Vissa pedagoger trycker på att dessa barn är precis som vem som helst (2017, 

s.11–13). 

Det fastställs inte i Skolinspektionens rapport vilka förutsättningar som ska finnas hos barnen 

för att stöd ska ges i förskolan. De förklarar det dock genom pedagogers synsätt. Det kan handla 

om en extra pedagog, men samtidigt är det en ständigt pågående process. Pedagogerna anser 

därmed att alla barn får någon typ av stöd, men i olika utsträckning. Således handlar särskilt stöd, 

enligt pedagogerna i Skolinspektionens rapport, om barnens faktiska behov såsom olika typer av 

verktyg och stöd i det sociala. Det innefattar även utvecklande av pedagogernas arbetssätt. Med 

det sagt är begreppet särskilt stöd lika tvetydigt som barn i behov av särskilt stöd (2017, s.12–13). 

Skolinspektionen hänvisar till Skolverkets rapport Tio år efter förskolereformen där det 

framgår att det finns relativt lite forskning inom området specialpedagogik (2017, s.7). Att 

specialpedagogisk forskning är begränsat förklarar även Linda Palla och poängterar därmed att 

ytterligare forskning är nödvändigt. Enligt henne är nuvarande forskning bristande och därmed 

trycks det på ett stort behov av mer aktuell forskning inom specialpedagogik i förskolan (2015, 

s.104). Frågor inom specialpedagogiken har under den senaste tjugo årsperioden varit begränsad. 

Det gör att det saknas problematiserade studier gällande arbetet med att urskilja barn i behov av 

särskilt stöd, men även hur anpassningar ska göras gentemot denna grupp i verksamheten (Lutz, 

2009, s.102–103). Lena Nilsson och Daniel Olof Wiedel hänvisar till Perssons engelska begrepp 
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“special education”, som kan översättas till specialundervisning och specialpedagogik. De menar 

att Persson anser att översättningen bör vara inkluderande undervisning istället, som då handlar 

om delaktighet. På så sätt menar han att alla barnen kan få det stöd de behöver för att utvecklas. 

Nilsson och Wiedel anser att i ett inkluderingsarbete ska insatser vara förebyggande och generella 

och riktas mot hela barngruppen för att på så sätt undvika att peka ut specifika barn (2016, s.6–7). 

Claes Nilholm och Kerstin Göransson beskriver inkludering som att omfatta alla barn och 

grupper av barn samt förskolan som helhet. Inkludering handlar således om en gemenskap. Ur 

detta synsätt blir det tydligt att skillnader ska ses fördelaktiga och inte som problematiska. Detta 

innebär en inkludering där verksamheten anpassas efter varje enskild individs villkor (2014, s.14 

och 30). Även Skolinspektionen upp begreppet inkludering och syftar på att förskolans fysiska 

miljöer ska vara tillgängliga för alla. Detta innebär en inkludering som är både social, pedagogisk 

och fysisk samt riktar sig till alla barn. Dessa inkluderingsaspekter fungerar därmed som en 

utgångspunkt i begreppet tillgänglighet. Det inbegriper en förskoleverksamhet med rätt premisser 

för att alla barn fullständigt ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar (2017, s.8 och 16). 

Palla menar att förskolepersonalens kompetens, kunskaper, attityder och värderingar har 

betydelse för barns möjlighet till delaktighet och även för en inkluderande förskola. Det handlar 

om hur förskolepersonal tänker, talar och skriver om barnen för att skapa förutsättningar till en 

inkluderande förskola (2015, s.111). Skolinspektionen gör en beskrivning av verksamheten som 

möjliggör pedagogisk, social och fysisk inkludering för alla barn genom det som 

Specialpedagogiska skolmyndigheten kallar för tillgänglighet. Det kan förekomma särskiljande 

åtgärder för barn i behov av särskilt stöd som kan leda till att de barnen inte helt och hållet kan ta 

del av verksamheten. För att kunna få barn fullständigt delaktiga måste de, enligt 

Skolinspektionen, ges möjlighet att delta och utvecklas i det sociala samspelet. Det krävs att barn 

samspelar med andra barn för att de ska lära känna sig själva, få förståelse för sig själv och kunna 

sätta sig in i andras perspektiv. Därför är det viktigt att förskolepersonalen använder sig utav 

stödjande strategier som att exempelvis ändra miljön för att underlätta i samspelet mellan barnen 

(2017, s. 8). En annan typ av stödjande strategi kan vara att samverka med specialpedagoger 

eftersom båda yrkeskategorierna arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Ett verktyg är 

exempelvis stöttning i form av handledning. I Kerstin Göransson, Gunilla Lindqvist, Nina Klang, 

Gunnlaugur Magnusson och Claes Nilholms enkätstudie uppger specialpedagogerna just 

konsultation och rådgivning av pedagoger som en av de vanligast förekommande 

arbetsuppgifterna (2015, s.28). 

Den nya läroplanen skriver fram vikten av att utbildningen utgår från alla barn. Detta är något 

som framgår i Skolverkets Måluppfyllelse i förskolan – allmänna råd med kommentarer. 

Skolverket lägger vikt vid exempelvis varje barns förutsättningar i olika relationer (2017, s.20). 

Vidare skriver kommande läroplan för förskolan fram ett hänsynstagande till dessa villkor och 

således en anpassning till alla barn. Därmed krävs det enligt läroplanen att verksamheten 

utformas utifrån behoven i respektive verksamhet (Lpfö18, s.6). Tyngden ligger således på varje 

enskild individs olika förutsättningar och en inkludering där alla individer ryms. Med dessa två 

aspekter som centrala i förskolans arbete synliggörs här ovan ett behov av ökad kunskap om 

området specialpedagogik. Den viktiga frågan blir samtidigt, hur uppfattar förskollärare och 

specialpedagoger arbetet med inkludering av alla barn, utifrån varje barns egna förutsättningar? 
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3. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar barn i behov 

av särskilt stöd och inkludering. Vi vill exempelvis undersöka olika orsaker till att barn är i behov 

av särskilt stöd och hur de olika yrkeskategorierna uppger arbeta med inkludering av dessa barn.  

Detta undersöks med hjälp av följande frågeställningar: 
• Vilka uppfattningar har förskollärare respektive specialpedagoger om barn i behov av 

särskilt stöd? 

• Hur uppfattar förskollärare och specialpedagoger inkludering av barn i behov av särskilt 

stöd? 

• På vilka sätt uppger förskollärare och specialpedagoger de att de arbetar med och får stöd 

i arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd? 
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4. Teoretiska utgångspunkter och teoretiska begrepp 
Claes Nilholm visar på vikten av att identifiera specialpedagogikens grundläggande perspektiv. 

Han hänvisar till ett ökande samhällsvetenskapligt intresse, som kan leda till fler perspektiv inom 

området. Enligt Nilholm behövs det en diskussion om vilka de grundläggande perspektiven är, 

exempelvis för att kunna urskilja viktiga frågor inom forskningen. Samtidigt som Nilholm är 

tydlig med att utröna perspektivens åtskillnader, är det även nödvändigt att se perspektiven som 

kompletterande. Diverse forskare använder varierande benämningar för de olika perspektiven 

(2005, s. 124–125). Här nedan kommer vi beskriva de benämningar som ligger till grund för vår 

analys i studien. 

 

4.1. Kategoriskt och relationellt perspektiv 

I vår studie är utgångspunkten Bengt Perssons kategoriska och relationella perspektiv. Utifrån det 

relationella perspektivet beskriver Persson att den specialpedagogiska verksamheten bör ses i 

interaktion med den övriga pedagogiska verksamheten. Vad som sker i samspelet samt 

förhållandet och interaktionen mellan olika aktörer blir viktigt. Sker det förändringar i barnets 

omgivning kan det påverka förutsättningarna för att barnet ska kunna uppnå de mål eller krav 

som finns. Medan ett kategoriskt perspektiv beskrivs i princip motsatt. Detta perspektiv utgår 

exempelvis från att ett barns svårigheter är medfödda. Det kan bland annat handla om låg 

begåvning eller svåra hemförhållanden (1998, s. 30).  

De två perspektiven Persson lyfter utgör varierande sätt att komma underfund med barnens 

olika svårigheter i verksamheten, men behöver inte fungera uteslutande för varandra. Han menar 

att perspektiven ska förstås som intellektuella sammansättningar för att begripa skillnader mellan 

representativa normer och verkligheten. Vidare menar Persson att i specialpedagogiken, sett ur ett 

kategoriskt perspektiv, blir lösningarna för barnen kortsiktiga, det vill säga att problemen löses 

här och nu. Utifrån ett relationellt perspektiv blir lösningarna istället långsiktiga och involverar 

både lärarna samt verksamheten. Persson menar dock att dilemmat i perspektivet blir att akuta 

problem förbises eftersom långsiktiga lösningar är tidskrävande. Avslutningsvis trycker han på 

vikten av att perspektiven emellanåt måste gå parallellt med varandra. Specialpedagogik ska 

fungera som en naturlig del i förskolans ordinarie verksamhet. Det innebär att specialpedagogisk 

undervisning och vanlig undervisning inte ska urskiljas som två separata delar av verksamheten. 

Vidare betonar Persson att ingetdera av perspektiven är bättre än det andra (1998, s. 31–33). 

Utifrån Perssons anslutande resonemang kan dessa perspektiv tolkas kompletterande för 

varandra.  

 

4.2. Inkludering 

Reidun Carlsson och Claes Nilholm beskriver inkludering som en mångfaldsdiskurs. Det 

innefattar således verksamhetsanpassning efter varje enskild deltagande individ och utgår från 

olikheterna. Författarna menar att inkluderingsbegreppet därmed utgår från uttrycket “en 

verksamhet för alla” (2004, s. 77 och 79–80).  

Carlsson och Nilholm har fastställt tre kategorier av inkludering. Dessa är svag inkludering, 

stark inkludering och inkludering som dilemma. Svag inkludering syftar till att inrymma alla, 
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men tillåter samtidigt undantag från just detta. Förklaringen ligger i att inkludering bör ses som 

en process där undantag blir nödvändiga eftersom inkludering kanske inte är lämpligt för alla. 

Det är alltså undantagen som gör inkluderingen svag då segregation ses positivt (2004, s. 80–81). 

Stark inkludering kan på sätt och vis benämnas som inkluderande integrering. Det handlar om 

ett rättighetsperspektiv, det vill säga att alla barn har rätt att delta i den “vanliga” verksamheten 

utan något som helst undantag. Det finns således ett fokus på en verksamhet representerad av 

mångfald i förhållande till olikheter (Carlsson & Nilholm, 2004, s. 81). 

Inkludering som dilemma handlar om inkluderings- och exkluderingsskeenden som ett 

kännetecken för det moderna skolväsendet. Det innebär att bemötandet av barns olikheter 

automatiskt kommer leda till viss kategorisering, institutionella tillvägagångssätt samt varierande 

system för belöning och bestraffning. Detta för att komma till rätta med skolväsendets alla 

svårigheter (Carlsson & Nilholm, 2004, s.82). 
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5. Tidigare forskning 

5.1. Barn i behov av särskilt stöd 

Kristian Lutz beskriver i sin fallstudie att definitionen av barn i behov särskilt stöd är diffus. 

Detta underlättas inte av det stora tolkningsutrymmet de styrande rättsliga riktlinjerna skapar 

(2009, s. 12–13). Det gör att barn idag kan ses som målbild för vuxnas bedömningar. Därav anser 

han att det är aktuellt att göra kategoriseringar, vilket gör att barn i behov av särskilt stöd är en 

väsentlig kategori i den pedagogiska verksamheten (2009, s. 14 och 16–17). 

Vidare beskriver Lutz barn i behov av särskilt stöd ur ett samhällsperspektiv, med 

utgångspunkt i styrdokument och andra formella dokument. Där framställs barn i behov av 

särskilt stöd utifrån det tidigare beskrivna relationella perspektivet. Således ses dessa barn som 

oproblematiska i sig och att problemen finns i omgivningen. Målbilden blir i perspektivet att 

hjälpa dessa barn till samma nivå som övriga barn, vilket gör att vuxnas bedömning istället ligger 

i bristande miljö. Anpassningar ska därför göras i barnens omgivning och gynna varje enskild 

individ (2009, s. 19, 27 och 158). 

Vad innebär då kategorin barn i behov av särskilt stöd? Som framgår här ovan finns det ingen 

tydlig definition av barn i behov av särskilt stöd. I Gunilla Lindqvist och Claes Nilholms 

enkätstudie exemplifierar de dock begreppet genom pedagogers synsätt på orsaker till stödbehov. 

Där innefattas problematik knuten till barnet och omständigheter om barnet. Exempel på det 

sistnämnda är en verksamhet med för höga krav på barnen och med begränsade förutsättningar 

(2014, s. 101). Vidare framgår det i Sjömans enkätstudie att dessa barn sedvanligt klassificerats 

utifrån olika fysiska funktionsvariationer likväl som begränsningar i form av exempelvis 

språkpåverkan och andra mentala svårigheter. Det gör enligt författaren att endast ett fåtal procent 

av barnen i förskolan identifieras vara i behov av särskilt stöd, då diagnoser blir avgörande. 

Madeleine Sjöman menar vidare att ytterligare 11–17 procent barn bedöms vara i behov av 

särskilt stöd av personal i förskolan. Förskolepersonalens orsaker anges vara exempelvis 

beteendeproblematik och stöd i att hantera förskolans vardag (2018, s. 21). 

Lutz menar dock att Skolverket, genom Socialstyrelsen, på sätt och vis kunnat ringa in barn i 

behov av särskilt stöd. Det handlar enligt dem om barn med olika funktionsvariationer i 

varierande nivå av problematik. Men samtidigt är dessa en relativt liten andel av alla barn i behov 

av särskilt stöd. Kategorin innefattar även exempelvis barn med olika typer av 

funktionsvariationer, koncentrationssvårigheter, språkproblematik, barn som av olika anledningar 

tar skada, etcetera (2009, s. 189). 

Enligt Karin Renblad och Jane Brodins intervjustudie blir, utifrån specialpedagogers 

beskrivningar, definitionen av barn i behov av särskilt stöd barn i problematik. Därmed är dessa 

barn i mer betydande behov av stöd än övriga barn i barngruppen. De menar att dessa barn 

exempelvis är i behov av mer tid och vägledning då problematiken kan försvåra för barnen att nå 

verksamhetens krav (2014, s. 387). 

Anette Sandberg, Anna Lillvist, Lilly Eriksson, Eva Björck-Åkesson, och Mats Granlund 

utröner tre grupper av barn med stödbehov i sin enkätstudie. Dessa är barn med 

funktionsvariationer, barn med svårigheter och barn med sämre förutsättningar. Första gruppen 

innefattar olika typer av funktionsvariationer som gör att de har olika behov av stöd inom 

skolväsendet. Den andra gruppen omfattar barn med problematik kopplat till beteende, känslor 
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och inlärning. Den tredje gruppen består av barn som har sämre socioekonomiska, kulturella och 

språkliga förutsättningar. Vidare beskriver författarna att det enligt Socialstyrelsen är viktigt att 

vara medveten om att problematiken kan vara temporär och därmed är inte nödvändigtvis ett barn 

i ständigt behov av särskilt stöd (2010, s. 45). 

Det framgår ytterligare kategoriseringar av barn i behov av särskilt stöd enligt Sandberg m.fl. 

Dessa är följande; alla barn har behov av speciellt stöd, barn med formellt identifierade behov 

och barn i behov av extra stöd. Den förstnämnda bygger vidare på Socialstyrelsens antydande om 

temporärt behov av stöd och fokuserar således inte på någon specifik grupp av barn, utan fastslår 

mer att det finns ett större behov av stöd hos vissa barn än andra (2010, s. 50). Den andra 

kategorin innefattar de barn i behov av särskilt stöd som diagnostiserats eller de där exempelvis 

Socialtjänsten på andra sätt urskilt ett särskilt stödbehov (Sandberg, m.fl., 2010, s. 50). I 

Sandberg m.fl. tredje kategori ingår de barn som identifierats vara i behov av särskilt stöd för att 

handskas med vardagen, men som inte formellt har identifierade stödbehov. Detta kan således 

handla om både fysiska och psykiska problem, exempelvis sociala, känslomässiga, medicinska, 

etcetera. Författarna exemplifierar dessa barn som de som kan behöva extra stöd i svenska som 

andraspråk och föräldrar med olika typer av missbruk (2010, s. 50). 

Som tidigare nämnts är barn i behov av särskilt stöd ett svårdefinierat begrepp med många 

olika aspekter att ta hänsyn till. Det framgår i Brenda Taggart, Tam Sammons, Rebecca Smees, 

Kathy Sylva, Edward Melhuish, Iram Siraj-Blatchford, Karen Elliot och Ingrid Lunts 

longitudinella studie att detta kan leda till att vissa barn som är i behov av särskilt stöd kan hamna 

i skymundan. Det kan i sin tur resultera i att de inte får det stöd de behöver (2006, s. 43). 

 

5.2. Särskilt stöd 

Ovan har vi gjort ett försök att definiera barn i behov av särskilt stöd, men inte klargjort vad detta 

särskilda stöd innebär. Liksom barn i behov av särskilt stöd saknar en tydlig definition är 

detsamma gällande särskilt stöd. Sjöman antyder att ingetdera av det kategoriska eller relationella 

perspektivet kan förklara begreppet särskilt stöd till fullo. Perspektiven kan inte heller ge ett 

tydligt svar på hur det bäst planeras för detta särskilda stöd. Det beror enligt henne på att särskilt 

stöd bör synliggöra hur miljön, interaktionsprocesser och egenskaper hos barnen samverkar. Det 

handlar alltså om att som pedagog reflektera över särskilt stöd som en flerdimensionell 

sammansättning där både barns kunnande och kapacitet ingår, likväl som omständigheter i 

miljön. Enligt Sjöman medför även detta krav på en medvetenhet om att exempelvis normer och 

värderingar har inverkan på miljön, något som kan leda till inkludering eller uteslutning av de 

barn som är i behov av särskilt stöd (2018, s. 21). 

Vidare beskriver Lutz att detta särskilda stöd kan innefatta enskilda justeringar i förhållande 

till varje individ, men som i det stora kan gynna hela barngruppen. Därmed bidrar det särskilda 

stödet till en inkluderande verksamhet (2009, s. 187). För Renblad och Brodin handlar det 

främsta stödet om språket och/eller beteendeproblematik. Enligt dem sådant som kan påverka 

exempelvis konflikter i barngruppen och funktionsvariation, men även bekymmer hemma (2014, 

s. 387). 

På samma sätt som Sandberg m.fl. beskriver barn i behov av särskilt stöd utifrån olika 

kategorier, finns det ett liknande perspektiv med fokus på särskilt stöd. Detta namnger författarna 
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det organisatoriska perspektivet som innefattar uppfattningar om särskilt stöd utifrån vanliga 

aktiviteter i förskolan. Sandberg m.fl. exemplifierar således detta genom förklaringar om vilka 

barn som behöver extra stöd i förskolans vardag likväl barn i behov av extra uppsikt eller 

resurser. Inom det organisatoriska perspektivet finns tre underkategorier; personal, tid och 

resurser (2010, s. 51). 

Underkategorin personal koncentreras på personalens stöd- och kontrollbehov, men även i 

vilken utsträckning barn i behov av särskilt stöd påverkar pedagogernas arbetsuppgifter och 

resterande barngrupp. Huruvida pedagogerna är i behov av särskilt stöd kan innefattas i denna 

underkategori (Sandberg, m.fl., 2010, s. 51). 

Tid som underkategori handlar om den tid som pedagoger ger till barn i behov av särskilt stöd. 

Alltså, mängden tid av verksamheten pedagoger lägger på dessa barn (Sandberg, m.fl., 2010, s. 

51). 

Den tredje underkategorin, resurser, fokuserar på behov av extra hjälpmedel. Dessa syftar till 

att barn i behov särskilt stöd ska kunna medverka i förskolans vardagliga verksamhet. Det 

handlar alltså om en fördelning av resurser utifrån aktuella behov, men även pedagogers behov av 

externa medel. Likväl ingår att dessa barn kan begränsas i större barngrupper vid avsaknad av 

extra medel (Sandberg, m.fl., 2010, s. 51). 

Utifrån det organisatoriska perspektivet, med dess underkategorier, finns det viss koppling till 

det Linda Palla beskriver om särskilt stöd. Med utgångspunkt i de intervjuer, handledningssamtal 

och skriftlig dokumentation som Palla genomfört handlar särskilt stöd enligt henne om tendenser 

till särlösningar. Exempel på detta är gruppindelning eller särskilda avdelningar för de barn som 

är i behov av särskilt stöd. Palla syftar på sådana särlösningar som inte kan organiseras i 

förskolans vardagliga verksamhet (2011, s. 14–15). Kerstin Bladini menar å andra sidan att 

förskolan traditionellt sett bygger på en sammanhållen verksamhet där alla barn ingår i samma 

grupp. Därmed förklaras särlösningar som en ovanlig företeelse inom förskolan (2004, s. 8). 

Andra vanligt förekommande verktyg i förhållande till särskilt stöd beskriver Palla handlar om 

en typ av bedömning av barnet. Där använder pedagoger exempelvis individuella 

utvecklingsplaner, kartläggningar och åtgärdsprogram (2011, s. 14). Taggart m.fl. tar även de upp 

individuella utvecklingsplaner. Men de ser även observationer samt samtal med vårdnadshavare 

och professionellt utomstående som bra hjälpmedel för att identifiera särskilt stödbehov (2006, s. 

43). 

 

5.3. Inkludering 

Peter Ingemar Karlsudd definierar inkludering i sin avgränsade metastudie, baserad på både 

intervjuer, enkätundersökningar och observationer, som en process med syfte att väva samman 

den vanliga verksamheten med den specialpedagogiska verksamheten. Det handlar således om att 

alla barn ska innefattas på samma villkor oavsett intressen, omständigheter eller 

prestationsförmåga. Alla barn ska även ges möjlighet att delta på sina villkor och känna trygghet. 

Karlsudd benämner detta inkluderande verksamhet (2017, s. 144). Palla belyser vidare att 

inkludering innefattar syn på och inställning till fenomenet, men även pedagogers kompetenser, 

verksamhetens upplägg och förhållningssätt (2015, s. 97). 
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Lutz tar upp inkluderingsstudier och diskuterar hur inkludering som en ideologisk tankefigur 

ska verkställas i förskoleverksamheten. Han menar att begreppet inkludering är svårt att skilja 

från det tidigare integreringsbegreppet. Därför blir utgångspunkten att barn med svårigheter ska 

integreras i verksamheten (2009, s. 35). 

Lutz belyser två anledningar till inkludering där den första innefattar rätten att inkluderas och 

den andra handlar om en positiv upplevelse. Vidare menar Lutz att inkluderingsbegreppet är mer 

vanligt förekommande mellan specialpedagoger och övriga pedagoger. Därmed syftar 

inkludering till ett professionellt förhållningssätt (2009, s. 35). 

Renblad och Brodin framhåller även de ett inkluderande arbetssätt. De påpekar att åtgärderna 

bör inkludera hela barngruppen, men i vissa fall genomförs särskilda anpassningar för att skapa 

möjligheter för varje enskilt barns deltagande (2014, s. 287). Å andra sidan menar Lutz att 

avsikterna med ett inkluderande arbetssätt, som framhävs i exempelvis styrdokument, kan vara 

svåra att verkställa i förhållande till bland annat reducerade resurser (2009, s. 159). 

 

5.4. Pedagogers uppfattningar  

Karlsudd påstår att många pedagoger uppfattar inkludering som en organisationsform som 

främjar alla barn oberoende av behov eller utvecklingsnivå. Han menar att pedagoger påstår sig 

behöva vidareutbildning och mer stöd för att kunna arbeta med inkludering. För att arbeta 

inkluderande framhåller Karlsudd att pedagogerna uttrycker behov av olika resurser såsom 

tillgång till en specialpedagog, läromedel, extra personal och mindre barngrupper (2017, s. 149–

150). 

Betydelsen av att ha en bra miljö för att uppnå ett inkluderingsarbete som är inbjudande för 

alla barn lyfter Karlsudd fram. Han menar att miljön kan påverka ett barns deltagande beroende 

på exempelvis hur den är utformad, något som framgår genom pedagogerna i Karlsudds 

undersökning. De uttrycker att miljön måste vara utformad på ett sätt som ger gott om utrymme 

och samtidigt möjlighet till lugn och ro. Pedagogerna i studien exemplifierar en bullersam miljö 

som en påverkansfaktor för barns deltagande (2017, s. 153). 

I Lindqvist och Nilholms studie framgår det att förskolechefer anser att diagnoser inte ska 

avgöra huruvida det särskilda stödet ges. Därmed finns det i studien en antydan till att 

uppfattningarna hos pedagogerna mer utgår från ett relationellt perspektiv (2014, s. 102). 

Vidare betonar pedagogerna i Lindqvist och Nilholms studie vikten av deras egen förmåga i 

arbete med barn i behov av särskilt stöd, men även förfogande av specialpedagogisk kompetens. 

Likaså är lämpliga arbetssätt, barngrupp och barnens drivkraft viktiga aspekter. Däremot är 

mindre barngrupper, extra personal och byte av barngrupp mindre betydelsefulla faktorer enligt 

pedagogerna i författarnas studie (2014, s. 103). 
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6. Metod  

6.1. Metod för datainsamling 

För vår undersökning utifrån tidigare beskrivna syfte och frågeställningar har vi valt att 

genomföra en enkätundersökning. Vi valde detta för större möjlighet att samla in mycket data. 

Det motiveras genom Jan Trost och Oscar Hultåkers förklaring om kvantitativa studier, som 

syftar till att synliggöra hur många som anser en sak eller en annan (2016, s. 17). Därmed blir det 

tydligt att vi genomfört en kvantitativ enkätundersökning. 

Vidare pekar Trost och Hultåker på några väsentliga hänsynstaganden gällande utformningen 

av en enkät. Dessa innefattar bland annat vissa etiska aspekter, språkbruk, typ av frågor, etcetera. 

Det handlar även om konsekvens i exempelvis att använda endast en fråga i frågan, undvika 

värderande ord och dylikt (2016, s. 47, 80 och 82). Vi hade dessa förslag i åtanke i utformandet 

av enkäten och konstruerade den därefter för att motsvara undersökningens syfte. 

Vi valde att göra en webbenkät för att på ett mindre kostsamt och tidskrävande sätt få in 

många svar på kortare tid. Vi använde Google formulär för att skapa vår enkät då det var 

lättillgängligt, gratis och vi har arbetat med programmet tidigare. 

Det vi också tagit i beaktande är det Judith Bell lägger vikt vid, nämligen att få enkäten 

godkänd av handledaren. Hon rekommenderar att detta sker skriftligt (2016, s. 182), varpå vår 

handledare sett över den samt godkänt den både för pilotstudien och senare för våra så kallade 

riktiga respondenter. 

 

6.2. Enkätens upplägg 

Innan processen med enkäten påbörjades, var det viktigt för oss att utforma ett syfte med 

tillhörande frågeställningar. I diskussioner med handledaren ändrade vi om några gånger och när 

vi hade ett ungefärligt färdigställt syfte påbörjade vi arbetet med enkäten (se Bilaga 2). Detta var 

sedan vår hjälp i formuleringarna av enkätfrågorna, vilket Trost och Hultåker lägger tyngden på 

(2016, s. 15–16). Det blev en process där vi gick på djupet med varje fråga och i samråd med 

handledaren formulerade om, tog bort och lade till. Vi diskuterade mycket om valet av frågor, 

huruvida de skulle vara obligatoriska eller ej, formuleringar, och dylikt. Genom Trost och 

Hultåkers (2016) samt Bells (2016) beskrivningar om dessa områden utformade vi 

enkätundersökningen. Trost och Hultåker beskriver exempelvis så kallade sakfrågor och 

attitydfrågor. De förstnämnda handlar om att ta reda på fakta, och inte särskilt mycket åsikter. De 

sistnämnda innefattar bland annat ställningstaganden till påståendesatser. Författarna beskriver 

även öppna frågor, men är kritiska till dessa eftersom öppna frågor leder till ett bortfall av svar 

(2016, s. 66, 70 och 77). Vi har trots det valt att använda oss av några öppna frågor. Motivet till 

det kommer ur Bells beskrivning att öppna frågor fungerar att användas med ett specifikt syfte, 

exempelvis om respondenternas synpunkter är av vikt (2016, s. 172). Detta anser vi väsentligt i 

förhållande till vår undersökning. 

Enkäten inleds således med en sakfråga om tillhörighet till yrkeskategori; förskollärare och 

specialpedagog. Denna fråga går endast att välja ett alternativ på. Därefter dirigeras de vidare till 

ett formulär för respektive kategori, som alla består av samma frågor. Första frågan är åter en 

sakfråga som följs av en variation av attityd- respektive öppna frågor. Fråga nio och tio är 
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fleralternativsfrågor, medan övriga är envalsfrågor respektive öppna frågor. Vi valde olika 

frågetyper då Trost och Hultåker anser att för många attitydfrågor med påståendekaraktär kan 

bidra till slarviga svar på grund av enformighet (2016, s. 70). Variationen av frågor har därmed 

krävt en noggrann avvägning och bearbetning av frågorna för att försöka få så representativa svar 

som möjligt. 

 

6.3. Urval och avgränsningar 

Trost och Hultåker beskriver olika typer av urval vid en enkät. Ett exempel är ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Med detta menas ett icke-slumpmässigt urval där enkätundersökningen kan 

läggas ut i princip varsomhelst och således även effektivt samla in data (2016. s. 31). Utifrån 

denna beskrivning blir det tydligt att vår enkätundersökning utgår från bekvämlighetsurvalet, 

bland annat då vi genomför undersökningen i tre relativt stora forum. Vår förhoppning är att detta 

urval även ska kunna motsvara det Trost och Hultåker beskriver som ett representativt urval. Det 

handlar om att respondenterna ska motsvara majoriteten av vår valda population (2016, s. 29), 

som i vårt fall är förskollärare och specialpedagoger.  

För att få in många svar på kort tid valde vi att först använda oss av ett forum för 

specialpedagogik och ett forum för pedagoger i förskolan. Dessa hade 13 962 respektive 44 507 

medlemmar vid tillfället vi lade upp enkäten. Efter helgen var svarsfrekvensen bland 

specialpedagoger låg. Vi valde då att dela enkäten i ytterligare ett forum för specialpedagogik. 

Detta forum hade 8939 medlemmar vid tillfället vi lade ut enkäten. Innan vi skickade ut enkäten 

lade vi ut den i en grupp med valda testpersoner för respons på frågor och utformning. Detta 

beskrivs mer ingående under rubrik 6.4.1. Pilotstudie nedan. 

 

6.4. Genomförande av enkät 

Till enkäten har vi som första sida utformat ett missivbrev (se Bilaga 1). Det handlar enligt Trost 

och Hultåker om en kort, informativ text som ska skapa intresse hos läsaren (2016, s. 110–112). 

Där framgår det vilka som genomför undersökningen, vilka den riktar sig till, vad den syftar till, 

antalet frågor, ungefärligt tidsåtgång och respondenternas rättigheter. Detta är alltså de etiska 

ställningstaganden vi gjort. Missivbrevet innehåller även ett tack till respondenterna för 

medverkan. Genom den första sakfrågan, som handlar om typ av utbildning, preciserar vi 

ytterligare våra krav på deltagarna. Det kan ses som ett vidare förtydligande då vi vid utskicket av 

enkätundersökningen valde att ha med dessa krav. 

Vi publicerade enkäten i de två första forumen fredagen den 8 mars 2019 kl. 12:05. I det andra 

forumet för specialpedagogik publicerade vi enkäten måndagen den 11 mars kl. 14:33. Då 

svarsfrekvensen hos specialpedagoger var låg, och inte ökade alls under onsdagen den 13 mars 

2019, valde vi att lägga ut en påminnelse i det första forumet för specialpedagogik. Detta gjorde 

vi torsdagen den 14 mars 2019 kl. 09:58. Påminnelse i det andra forumet för specialpedagogik 

lade vi ut söndagen den 17 mars 2019 kl. 09:07. 

Anledningen till att vi lade ut en påminnelse motiveras genom Trost och Hultåker. De hävdar 

att syftet med påminnelser är att motivera personer att delta och att inte skjuta upp sitt deltagande. 
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Upplägget på påminnelsen menar författarna bör vara kortfattat för läsbarhetens skull samt att 

vikten av många svar kan belysas (2016, s. 120–121). 

Efter de båda påminnelserna hade svarsfrekvensen ökat markant och vi fick in tillräckligt med 

svar redan på måndagen den 18 mars 2019. Vi fick inte fler svar under hela tisdagen den 19 mars 

2019 och valde därför att stänga enkäten på tisdagen kl. 16:45. 

 

6.4.1. Pilotstudie 

Bell rekommenderar att det genomförs en så kallad pilotstudie. Hon anser att det är viktigt att 

testa datainsamlingsverktyget innan den skickas ut till de tilltänkta respondenterna. Det handlar 

om att hitta en pilotgrupp så lik de tilltänkta respondenterna som möjligt, men det går egentligen 

bra med vem som helst. Syftet med en pilotstudie är att få respons på exempelvis frågor, 

instruktioner och layout för att därmed få den helt färdigställd till den riktiga undersökningen 

(2016, s. 181). Samma tillvägagångssätt som vid den riktiga undersökningen användes, nämligen 

att lägga ut i det forum vi delar med våra studiekamrater. De ombads besvara enkäten och 

samtidigt fundera om instruktionernas och frågornas utformning, upplevelse av layout och hur 

lång tid det tog att besvara frågorna. 

Responsen i pilotstudien var konstruktiv och bidrog till omformulering av frågor och layout. 

Olika avsnitt lades till i enkätundersökningen för de olika yrkeskategorierna, frågorna 

preciserades och layouten justerades. En del frågor fick även en tydligare beskrivning. 

 

6.5. Reliabilitet och validitet 

Göran Eljertsson beskriver ett ständigt återkommande dilemma vid enkätundersökningar. Det 

gäller vad resultatet från undersökningen faktiskt handlar om och huruvida detta stämmer. Han 

menar att det mäts genom reliabilitet och validitet. Det förstnämnda, reliabilitet, syftar till i vilken 

mån samma mätning, upprepade gånger ger samma resultat. Det vill säga, huruvida frågorna 

besitter en stabilitet som gör att om personer besvarar frågorna vid olika tillfällen, upprepade 

gånger blir svaren desamma (2014, s. 107 och 111).  

Det sistnämnda, validitet, innefattar enligt Eljertsson hur väl en fråga mäter det den syftar att 

mäta. Utformningen av frågorna är av yttersta vikt för chansen till så hög validitet som möjligt, 

något som även gäller för reliabiliteten. Med det sagt att frågorna behandlar området. 

Undersökningens validitet handlar alltså enligt Eljertsson om hur väl frågorna står i förhållande 

till enskilda frågans syfte (2014, s. 107–109). 

Vidare förklarar Bell ett tydligt förhållande mellan dessa båda begrepp. Hon menar om en 

fråga saknar reliabilitet, saknar den även validitet. Finns reliabilitet behöver inte validiteten 

motsvara samma nivå, det vill säga hög reliabilitet motsvaras inte nödvändigtvis av hög validitet. 

Mer konkret innebär detta att en fråga kan resultera i samma svar vid olika tillfällen, men utan att 

den mäter det den syftar till att mäta (2016, s. 134). 

Som det framgår ovan innebär hög reliabilitet ett i princip oförändrat resultat vid olika 

tillfällen. Då vår undersökning och bearbetningen av den sker under begränsad tid blir det 

ogörligt för vår del att påstå att samma undersökning resulterar likadant vid andra tillfällen. 

Däremot kan vi, om vi frånser detta traditionella synsätt, hävda reliabilitet för undersökningen. 

Detta då Trost och Hultåker beskriver problematiken med ett sådant statiskt förhållningssätt och 
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ser reliabilitet ur ett symboliskt, interaktionistisk synsätt istället. Där skapas möjligheter för 

reliabilitet trots varierande resultat ur de ständigt pågående processer vi människor är delaktiga i. 

Utifrån författarnas resonemang (2016, s. 61) kan vår undersökning anses reliabel, då 

förskollärares och specialpedagogers uppfattningar kan vara beroende av exempelvis centrala 

direktiv från samhället. Dessa kan synliggöras genom olika styrdokument såsom läroplaner och 

dylikt. Därmed tydliggörs det att vår undersökning kan innefatta en högre grad av reliabilitet. 

Ytterligare en hjälp för att öka reliabiliteten och validiteten var den pilotstudie vi genomförde. 

Vi bad om specifik respons på bland annat utformningen av frågorna. Responsen från deltagarna i 

pilotstudien har hjälpt oss att förbättra enkätformuläret och tydliggöra frågeformuleringarna. 

Därmed har pilotstudien ökat våra möjligheter till högre reliabilitet och validitet i 

undersökningen.  

Enligt oss kan en begränsning i reliabiliteten och validiteten vara respondenternas tolkning av 

frågorna. Med det menas att oberoende av vår åsikt om frågorna, är det omöjligt för oss att veta 

hur deltagarna uppfattar och tolkar dessa. Det kan således bidra till stor variation i svaren och 

därmed låg reliabilitet och validitet. För att försöka höja dessa aspekter av undersökningen skulle 

fortsatta studier i form av exempelvis kvalitativa intervjuer kunna vara en lösning. Detta då det 

skapar utrymme för dialog och möjlighet att ge förklaringar vid otydligheter. 

 

6.6 Etiska hänsynstaganden 

Vetenskapsrådet beskriver några forskningsetiska principer som syftar till att normera relationen 

mellan forskare och deltagare. De finns fyra huvudkrav vilka innefattar krav om information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Dessa bör ses som riktlinjer (2002, s. 6). I vår studie har 

vi tagit hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 

Informationskravet handlar om att deltagarna i studien ska bli informerade om 

undersökningens syfte och villkoren för deltagande. Det innefattar exempelvis frivilligt 

deltagande och avbruten medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Detta forskningsetiska krav 

har tagits hänsyn till genom att missivbrevet, där aspekterna av informationskravet framgår (se 

Bilaga 1). 

Samtyckeskravet innebär egen bestämmanderätt över sitt deltagande utan negativa följder 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–10). I vårt fall handlar om att deltagarna själva fått välja om de vill 

delta, vilka frågor de vill svara på och om de vill skicka in enkäten. 

Konfidentialitetskravet innefattar en garanti att deltagarna inte på något vis ska kunna 

identifieras (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Bell förklarar konfidentialitet som att beskrivningar 

inte kan framhäva någons identitet och lägger tyngd på anonymitet. Det innebär i sin tur att ingen 

vet vilket svar som angivits av vem. Samtidigt hävdar hon vikten av att inte ge löften om dessa 

etiska aspekter ifall de inte kan hållas (2016, s. 61–62 och 64). I vår webbaserade 

enkätundersökning var deltagandet frivilligt och personuppgifter oväsentliga. Därmed är 

konfidentialitet och anonymitet krav som vi har kunnat upprätthålla och att avge ett sådant löfte 

blir oproblematiskt. 
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6.7. Metoddiskussion 

Ovan framgår det att vi använt tre forum till vår enkätundersökning. Detta bidrar till vissa 

hänsynsfaktorer. Det finns det ingen möjlighet för oss att säkerställa respondenternas angivna 

yrken. Exempelvis är det inte säkert att de specialpedagoger som besvarar enkäten arbetar inom 

förskolan. Dessutom har vi begränsat möjligheterna till deltagande då vi efterfrågar respondenter 

med specifika utbildningar. Eftersom vårt urval endast är runt 100 respondenter i respektive 

delstudie finns det ingen möjlighet att generalisera svaren utifrån yrkeskategorierna i stort.  

Att genomföra enkätundersökning kan även begränsa frågorna och responsen på dessa. 

Exempelvis blir frågorna tolkningsbara och därmed kan svaren variera både i antal och innehåll. 

Då frågorna är frivilliga att besvara kan det innebära att antalet svar varierar från fråga till fråga. 

Detta synliggörs bland annat i de tabeller där procent anges.  

Ett sätt att stärka och tydliggöra vår undersökning skulle kunna vara att pilotstudien genomförs 

med ett urval som stämmer överens med de faktiska deltagarnas bakgrund. Ett annat sätt kan vara 

att komplettera enkäten med kvalitativ undersökning exempelvis intervjuer och observationer. Då 

skapas möjlighet för oss som undersökare att förklara bland annat frågeformuleringar och 

respondenterna ges tillfälle att fråga om detta. Det finns även utrymme för mer ingående svar där 

följdfrågor kan ställas.  
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7. Resultatredovisning 
I följande avsnitt presenterar vi resultaten av de båda delstudierna i förhållande till syfte och 

forskningsfrågor. Empirin baseras på vår tolkning av studiedeltagarnas svar, angående deras 

uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd och inkludering. Materialet i enkäten är 

omfattande då flertalet öppna frågor användes (se bilaga 2). Irrelevanta svar har uteslutits i de 

redovisade resultaten för att kunna hålla oss så mycket som möjligt till syfte och 

forskningsfrågor. Vid behov har även citat formulerats om, detta för att göra texten mer lättläst, 

exempelvis genom att korrigera talspråk och stavfel. Således syftar ändringarna av citaten till att 

skapa mer flyt. Delstudie 1 redovisar svar från 111 förskollärare och delstudie 2 redovisar 

responsen från 94 specialpedagoger. Delstudie 1 och 2 kommer att redovisas i både löpande text 

och i diagramform. Båda delstudierna utgår från olika kategoriseringar. Dessa baseras på våra 

tolkningar av svaren. Kategorierna är inte nödvändigtvis uteslutande för varandra. Därmed kan 

samma informant omfattas av flera kategorier.  

 

7.1 Delstudie 1 - Förskollärare 

7.1.1. Förskollärares uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd 

Figur 1.1: Erfarenheter av arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

 

I delstudien anger totalt 111 förskollärare sina erfarenheter av arbete med barn i behov av särskilt 

stöd. Majoriteten, 60 förskollärare, uppger att det har ganska mycket erfarenhet. Därefter anger 

40 förskollärare att de har mycket erfarenhet i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Ett fåtal 

förskollärare, 10, uppger att de har ganska lite erfarenhet och en förskollärare anger att hen har 

ingen erfarenhet i förhållande till arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

På frågan ”Vad innebär barn i behov av särskilt stöd för dig?” beskriver 108 förskollärare hur 

deras uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd ser ut. Svaren är indelade i följande 

kategorier: alla barn har behov av särskilt stöd, barn med formellt identifierade behov, barn i 

behov av särskilt stöd och organisation. 

Under kategorin alla barn har behov av särskilt stöd skriver många av förskollärarna att det 

innefattar vilket barn som helst men att de under en viss period behöver stöd i någon form. Vidare 

är förskollärarna enade om att det är de barn som i någon form behöver extra stöd, mer stöttning 

för att utvecklas i olika situationer eller barn som behöver mer hjälp än andra barn. 

För mig kan det innebära vilket barn som helst - men att det under en kortare eller längre period behöver 

stöd i någon form (Förskollärare, 2019). 
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För mig är begreppet otroligt brett […] Jag anser att många av oss är i behov av stöd, men att stödet ser 

olika ut i varje enskilt fall (Förskollärare, 2019). 

 

Inom barn med formellt identifierade behov är förskollärare överens om att det är barn med 

konstaterade behov, alltifrån autism till fysiska handikapp. Många menar att det är barn som har 

olika svårigheter såsom utagerande eller språkstörningar som är i behov av särskilt stöd. 

De har oftast andra behov än barn som inte behöver särskilt stöd, ett tydligt exempel kan vara en 

funktionsvariation, ett mindre tydligt exempel ett barn som är mycket utagerande (Förskollärare, 2019). 

Det kan vara ett barn i sorg som behöver extra omsorg eller riktat stöd, ett barn med språkstörning, 

handikapp, eller annat som ger ett behov av anpassat stöd i olika former (Förskollärare, 2019). 

 

Barn i behov av extra stöd anser förskollärarna vara de barn som behöver någon form av extra 

stöd för att klara av sin vardag. Det kan vara barn som behöver extra stöd både psykiskt och 

fysiskt, men även de barn som pedagogen behöver ta mer hänsyn till jämfört med andra barn. 

Barnen behöver alltså inte ha någon diagnos för att vara i behov av särskilt stöd. 

Barn som behöver extra stöd/anpassningar för att må bra, utvecklas efter sin förmåga o fungera i vardagen 

(Förskollärare, 2019). 

Att ett barn behöver en eller flera anpassningar i verksamheten för att få komma till sitt bästa jag. Samt att 

jag som förskollärare och mina kollegor ska ha förståelse för att barn är olika och behöver därmed olika 

saker för att få blomma ut (Förskollärare, 2019). 

 

I sista kategorin är förskollärarna överens om att barn i behov av särskilt stöd är de barn som 

kräver att verksamheten och förhållningssättet ska anpassas efter varje enskild individ och deras 

förutsättningar. Det handlar även om att miljön ska möta barnens behov och utformas därefter. 

Vidare menar de att barn som utmanar personalen och verksamheten är barn i behov av särskilt 

stöd. 

Ett barn som behöver anpassning av miljö eller pedagogik, eller som pga av sjukdom behöver assistans för 

att kunna medverka i förskoleverksamheten (Förskollärare, 2019). 

De som kräver lite mer av pedagoger, miljö och förhållningssätt (Förskollärare, 2019). 

 

I enkäten fick respondenterna frågan ”Hur viktiga eller oviktiga tycker du följande orsaker är till 

att barn får svårigheter i förskolan?” 
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Figur 1.2: Orsaker till att barn får svårigheter. 

 

85 förskollärare tycker att den viktigaste orsaken till svårigheter är att barngruppen är för stor. 86 

förskollärare anser att för få pedagoger är den viktigaste orsaken. 62 förskollärare uppger 

förskolan är dåligt anpassad för att hantera barns olikheter som den viktigaste faktorn. Som 

ganska viktiga orsaker anser 44 förskollärare att barn har brister i hemmiljön, 43 förskollärare att 

vissa grupper fungerar dåligt och 48 förskollärare att barn har upplevt trauman. Det som anses 

vara ganska oviktigt är enligt 46 förskollärare att förskolans mål är för svåra för barnen. Den 

minst betydelsefulla orsaken är, utifrån 25 förskollärares svar, att barn har individuella brister. 

Samtidigt framgår det från sista frågan, “Är det något mer du vill lyfta fram kring inkludering 

av barn i behov av särskilt stöd eller några andra kommentarer?”, att många anger orsakerna ur en 

politisk syn. Mycket handlar om att det finns för lite resurser och hjälpmaterial. Det framgår även 

att specialpedagogik kan framstå som en ekonomisk belastning.  

 

Tilläggsbeloppet är alldeles för litet! Det kan bli att barn i behov av särskilt stöd upplevs som en ekonomisk 

belastning. Generella anpassningar för alla hjälper fler än man tror! Det blir dessutom inte utpekade 

(Förskollärare, 2019). 

 

Mer resurser till förskolan samt större team för arbetslagen att söka stöd hos, med material och hjälpmedel. 

Likvärdighet i lokaler och arbetsmiljö bland Sveriges förskolor (Förskollärare, 2019).  

  

Vidare undersöks vilka redskap/verktyg som förskollärare använder i arbete med barn i behov av 

särskilt stöd. 

Figur 1.3: Redskap/ verktyg i arbete med barn i behov av särskilt stöd. 
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I delstudien framgår vanliga verktyg som förskollärare använder vid arbete med barn i behov av 

särskilt stöd, bland annat bildstöd, tecken som stöd och observationer. Dessa verktyg uppger över 

85 procent använda sig av, medan exempelvis 7,8 procent använder relationsutvecklingsschema. 

Utöver de på förhand angivna svarsalternativen i delstudien framgår det att förskollärare även 

använder kartläggning, handlingsplan, IBT och samarbete med exempelvis föräldrar, 

specialpedagoger eller andra utifrån. 

 

7.1.2. Förskollärares uppfattningar av inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

110 förskollärare beskriver sina uppfattningar om inkludering i barngruppen. Dessa delas in i tre 

kategorier: organisation, värdegrund och delaktighet.  

Majoriteten av förskollärarna i delstudien utgår från att delaktighet har med organisationen att 

göra. Anpassning av miljö och undervisning är utgångspunkt för att alla barn ska kunna delta i 

verksamheten. Vidare framgår det att förekomsten av resurser är pedagogernas ansvar för att alla 

barn ska kunna vara delaktiga på olika sätt. De menar även att pedagogerna ska se alla barn, 

ingen ska lämnas utanför.  

 

Inkludering för mig innebär att skapa miljöer på förskolan som alla barn trivs och mår bra i. Att våra miljöer 

skapar möjligheter för lek, utveckling och lärande för alla förskolans barn (Förskollärare, 2019).  

 

Om det finns ett behov att förändra något så ska det även göras, så länge det är bäst för barnen. Behövs en 

ramp, då får man fixa en ramp. Behövs en tystare miljö, då får man fixa det. Behövs ett annat 

förhållningssätt, då får man inta ett annat förhållningssätt. Alla barn har rätt att få va med och bidra till sin 

verksamhet och det är verksamheten som behöver anpassa sig för att möta barnens behov (Förskollärare, 

2019).  

 

Under kategorin värdegrund ingår inkludering utifrån olika värden. Förskollärarna lyfter att alla 

barn ska få vara med utifrån deras förmåga och förutsättningar. Alla barn ska bli sedda, få 

anpassningar efter behov och alla ska bli behandlade likadant.  

 

Att alla kan vara med utifrån sin förmåga och att lek- och lärmiljöerna på förskolan är tillgängliga för alla. 

Inget barn ska behöva avstå något i verksamheter för att man inte når, hör, förstår språket eller annat. Att 

alla barn även finns representerade i miljön, t.ex. böcker och bilder där barnen kan känna igen sig och sin 

livssituation oavsett om det handlar om handikapp, etniskt ursprung osv. (Förskollärare, 2019).  

 

Alla barn har rätt att få vara sitt bästa jag (Förskollärare, 2019).  

 

Den sista kategorin, delaktighet, innefattar sådant som handlar om att barnen är en del av gruppen 

och helheten. Förskollärarna påpekar att alla barn ska känna sig delaktiga i verksamheten. De ska 

alltså känna sig som en i gemenskapen och med en känsla av att lyckas och vara värdefulla precis 

som de är.  

 

Alla behöver dock inte delta i allt. Men alla ska känna en tillhörighet (Förskollärare, 2019). 
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Inkludering innebär att alla har rätt att vara med, att få känna sig tillhöra någonting tillsammans med andra. 

Att man är en grupp, ett lag eller team, inte ensam. Man är ändå individer och försöker se till allas styrkor 

och svagheter för att få en så bra laganda som möjligt (Förskollärare, 2019).  

 

Under frågan “Hur ser du att ett barn är i behov av inkludering i barngruppen?” delas 

förskollärarnas svar, 100, upp i följande kategorier: organisation, barnets uttryck och exkludering.  

Under organisation uppger förskollärarna att de ser om ett barn är i behov av inkludering 

genom exempelvis kartläggning, observation och individuella utvecklingsplaner. Vidare skriver 

de även att det är viktigt att diskutera med kollegor och annan behjälplig personal, exempelvis för 

att prata om upplevelsen av barnen. Några av förskollärarna menar att de pratar med barnen för 

att höra vad barnet känner och upplever. 

 

Barnets sätt att agera i olika situationer. Genom det kan jag anpassa aktiviteter, tidpunkt och 

gruppkonstellation till barnet/ barnen som jag upplever har behov av stöd (Förskollärare, 2019). 

 

Vi observerar i arbetslaget och jämför vad vi sett/hört. Oftast har man någon indikation på vem eller vad 

man ska söka efter. Någon som t.ex. blir retad, utfryst eller som inte talar språket (Förskollärare, 2019).  

 

Många av förskollärarna menar att de ser att barn är behov av inkludering på barnens uttryck och 

beteende. Detta blir synligt bland annat om barnen har svårt i sociala sammanhang, när barnet ser 

ensamt ut eller att barnet inte är med på olika aktiviteter. Vidare menar några av förskollärarna att 

de ser det på avvikande beteende hos barnet. Det vill säga att barnet kan vara utagerande eller att 

det blir grupperingar i gruppen där barn kan hamna utanför.  

 

Om barnet visar tecken på att inte trivas, oförklarligt ofta ledsen, undandragande beteende, utåtagerande 

beteende, osv. Det handlar om att försöka förstå vad i olika situationer ett barn behöver (Förskollärare, 

2019). 

 

Barnet kommer gärna och säger att den inte får vara med ofta och mycket. Det finns även de barn som kan 

välja att vara själva, och då leker själva eller "gömmer" sig (Förskollärare, 2019). 

 

Under sista kategorin tar förskollärare upp att barn som är behov av inkludering syns genom 

exkludering. Exempelvis genom att ett barn blir utesluten från gruppen, blir bortvald av sina 

kompisar eller annan typ av mobbning. Vidare nämner några av förskollärarna att det syns när 

barnet inte klarar av att vara med i leken med de andra barnen.  

 

Tydliga exempel är när barn inte får vara med andra, där det i princip pågår mobbning och uteslutning 

(Förskollärare, 2019).  

 

Alla barn som av olika anledningar inte tillåts vara med, som skiljer sig från mängden pga. individens 

problematik/ svårigheter (Förskollärare, 2019). 
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I delstudien undersöks det även arbetssätt och metoder för att underlätta arbetet med inkludering 

av barn i behov av särskilt stöd. Detta redovisas här nedan under figur 1.4 och 1.5 samt svaren i 

frågan, “Hur utformar du miljön för att inkludera barn i behov av särskilt stöd?”. 

Figur 1.4: Arbetssätt med inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

 

I figur 1.4 framgår det att förskollärares arbetssätt för att inkludera barn i behov av särskilt stöd 

kan variera. Skapa aktiviteter som möter de specifika behoven med alla i barngruppen är det 

arbetssätt de flesta av förskollärarna använder sig utav. Tätt därefter kommer olika uttryckssätt, 

det vill säga sådant som bildstöd och teckenstöd, vägledande och inbjudande. Förskollärarna 

anger även andra arbetssätt än de på förhand angivna. Där framgår bland annat förändra miljön, 

närvarande pedagoger och arbeta i små barngrupper.  

Utifrån sista frågan i delstudien, “Är det något mer du vill lyfta fram kring inkludering av barn 

i behov av särskilt stöd eller några andra kommentarer?”, framför förskollärare att arbete med 

barn i behov av särskilt stöd kräver bra utbildning och kompetent personal. Detta för att kunna 

bemöta alla barn på bästa sätt och att alla får samma möjligheter till utveckling.  

 

All personal skulle även behöva gå ICDP-kurser1 och TAKK2 för att få en stabil grund att stå på för att 

kunna möta alla barn på bästa sätt. Att jobba med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande är 

något jag anser att ALLA borde göra, då detta snarare är ett förhållningssätt än ett arbetssätt, som också 

gynnar alla som vistas i förskolan (Förskollärare, 2019). 

 

Det är miljön som ska formas efter barnen och inte barnen som ska formas efter miljön! (Förskollärare, 

2019).  

 

                                                 
1 ICDP = International Child Development Programme 
2 TAKK = Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 
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Figur 1.5: Sätt att underlätta arbetet med att se barn som behöver inkluderas 

 

I delstudien framgår det hur förskollärare arbetar för att underlätta arbetet med att se vilka barn 

som behöver inkluderas i barngruppen. Utifrån figur 1.5 synliggörs att de fyra alternativ som på 

förhand fastställts i frågan anger i stort sett alla deltagare som svar. Det vill säga arbeta i små 

barngrupper, observera barn i olika situationer, arbeta nära barngruppen och diskussioner i 

arbetslaget är sådant som förskollärarna anser underlätta inkluderingsarbetet. Samverkan, stöd 

utifrån och utbilda pedagoger är deras egna alternativ. Dessa har ett lägre antal respondenter än 

de redan befintliga alternativen. 

Utifrån frågan “Hur utformar du miljön för att inkludera barn i behov av särskilt stöd?”, som 

baseras på 100 förskollärares svar, delas svaren in i fyra kategorier. Dessa är verktyg, barnet som 

utgångspunkt, utformning av verksamheten och pedagogers förhållningssätt.  

Under kategorin verktyg framkommer det att respondenterna använder bildstöd, tecken, 

observationer och att anpassa materialet. Enligt förskollärarna är det även viktigt att dela in 

barnen i små barngrupper vid olika aktiviteter.  

 

Dela upp barnen i mindre grupper, ha tydliga bilder på lådor och ha en tillåtande atmosfär på förskolan där 

vi hjälps åt för att på så vis skapa större förståelse för varandra. Tydliga rutiner är a och o för att det ska 

fungera (Förskollärare, 2019).  

 

Majoriteten av respondenterna svarar att verksamheten ska anpassas efter barnens behov, 

intressen och förmågor. Dessa kategoriseras som barnet som utgångspunkt och innebär att barnet 

ska vara i fokus. Många av förskollärarna nämner även att miljön ska anpassas efter hela 

barngruppen och inte enbart efter en individ.  

 

Det beror på behovet. Precis som med de andra barnen så försöker jag att utgå från barnets intresse, och 

tillföra material. Men för många av de barnen upplever jag att det är är viktigt med en tydlig miljö och 

mycket bildstöd (Förskollärare, 2019). 

 

Med eftertanke och utefter de behov som finns i barngruppen just nu. Miljön på förskolan förändras 

konstant eftersom barngruppen förändras (Förskollärare, 2019).  

 

Många av förskollärarnas svar på hur de utformar miljön för att inkludera barn i behov av särskilt 

stöd utgår från att miljön ska vara tillgänglig, inbjudande och strukturerad. Det kan vara sådant 

som ren och tydlig miljö, där varje sak har sin plats och inte för många saker är framme 

samtidigt. Detta för att skapa kontraster för barn med synsvårigheter.  

Dessutom anser respondenterna att många barn behöver någonstans där det finns lugn och ro 

och de kan dra sig undan från barngruppen. Det framgår av förskollärarna att detta kan göras 

genom att skapa rum i rummet eller ha en avskalad miljö för att inte störa koncentrationen. 

Vidare besvarar de att en lek- och lärmiljö bör vara på barnens nivå.  

 

En ren och tydlig miljö där var sak har sin plats, där det är gott om utrymme och inte mycket intryck och 

saker framme (Förskollärare, 2019). 
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Utefter barnets behov. Ex. möbler och material i rätt höjd, ljud, ljus, bilder, tidschema, arbetsschema och 

time-timer (Förskollärare, 2019).  

 

Sista kategorin utgår från hur pedagogernas förhållningssätt kan underlätta i miljön för barnen. 

Majoriteten anger att det viktigaste är att vara en närvarande pedagog som är delaktig och med i 

leken med barnet. Pedagogerna måste även ha samma förhållningssätt och likadana rutiner. 

Respondenterna fastställer att en del av förhållningssättet innefattar observationer. De arbetar då 

med att observera för att kunna skapa förändring i verksamheten. Därefter observerar de igen och 

utvärderar hur miljön fungerar.  

 

Viktigast är att pedagogen är med i leken och benämner vad som händer (Förskollärare, 2019).  

 

Vi gör en planering och diskuterar i arbetslaget vad som fungerar eller inte samt löser situationer och miljön 

utifrån alla barns behov (Förskollärare, 2019).  

 

Under pedagogers förhållningssätt kommer det även fram att förskollärare lägger vikt på att 

pedagoger inte får glömma de andra barnen. De menar att det är viktigt att skapa bra relationer 

med alla barn i barngruppen för att på sådant sätt kunna hjälpa till i svåra situationer. Detta 

framgår i sista frågan “Är det något mer du vill lyfta fram kring inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd eller några andra kommentarer?”.  

 

Glöm inte bort de särskilt begåvade barnen. De behöver lika mycket stöttning och mycket stimulans och 

utmaningar (Förskollärare, 2019). 

 

Att de är barn som är utåtagerande som får sina behov tillgodosedda medan introverta går obemärkt förbi, 

eftersom de inte skadar andra (Förskollärare, 2019).  

 

I delstudien frågas det efter vilka möjligheter förskollärare har för att planera inkludering av barn 

i behov av särskilt stöd. 

 

  
Figur 1.6: Nivå av möjlighet för planering av inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

 

Förskollärarnas möjligheter till att planera för inkludering synliggörs i figur 1.6. Det är 44 

förskollärare som upplever att de har ganska stor möjlighet till planering, men nästan lika många, 

43, har ganska lite möjlighet till detta. Enligt figuren framkommer att det är flera som har 

möjlighet än tvärtom. 
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Figur 1.7: Nivå av stöd för inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

 

Figur 1.7 visar hur förskollärarna i delstudien upplever att de får stöd i arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd. De flesta, 48, upplever att det får ganska mycket stöd. Minst antal förskollärare, 

13, svarar att de får mycket lite stöd för arbete med inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

Något fler respondenter, 15, upplever att de får mycket stöd. 

 

7.2. Delstudie 2 – Specialpedagoger 

7.2.1 Specialpedagogers uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd 

 
Figur: 2.1: Erfarenheter av arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

 

Specialpedagogers uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd baseras på en klar majoritet av 

specialpedagoger, 79, med mycket erfarenhet av arbete med dessa barn. Deras svar går enligt min 

mening att dela upp i olika kategorier. Utifrån svaren tolkar jag dessa som följande; alla barn har 

behov av särskilt stöd, barn med formellt identifierade behov, barn i behov av extra stöd, 

organisation och värden. 

Kategorin alla barn har behov av särskilt stöd sammanfattar det specialpedagogerna uttrycker 

som att alla barn någon gång är i behov av särskilt stöd, där vissa barn har det mer utbrett än 

andra. De är eniga om att det kan vara tillfälligt eller varaktig och därmed bör kunna ses 

föränderligt. Det lägger vikten vid stöd här och nu. 

Jag tänker att alla barn någon gång är i behov av särskilt stöd, men att en del barn har ett mer utbrett behov 

av stöd i fler situationer och under längre tid än de flesta andra (Specialpedagog, 2019). 

 

Barn med formellt identifierade behov innefattar, enligt specialpedagogerna, barn med diagnoser 

eller funktionsnedsättningar. Det handlar om de barn som inte motsvarar genomsnittet och trots 

anpassningar rent organisatoriskt och gruppmässigt ändå är i behov av stöd. 
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Det är så olika behov som kan ligga bakom behovet av särskilt stöd. De olika NPF-diagnoserna har olika 

behov och breda spektrum, där är det viktigt att ha kunskap om vad som behövs. Autistiska individer kan 

ex. ha behov av att exkluderas och endast befinna sig i inkluderad miljö bara kortare stunder, för att orka 

med sin dag. ADHD har sin problematik, läs- och skrivsvårigheter och språkstörning är en annan orsak, 

psykisk ohälsa m.m. det finns många olika underliggande orsaker till behovet av särskilt stöd 

(Specialpedagog, 2019). 

 

Inom kategorin barn i behov av extra stöd anser specialpedagogerna vara de barn som är i behov 

av stöd utöver, det vill säga i behov av mer stöd än andra barn. Det kan handla om stöd att möta 

omgivningens krav, men även språkpåverkan, det sociala, annat modersmål eller socioekonomisk 

situation. Sådant som gör att barnet behöver särskild förståelse och förhållningssätt. 

De barn där extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen inte är tillräckligt. Där något 

utöver behövs för att barnet ska lyckas (Specialpedagog, 2019). 

Ett barn som visar sig vara i behov av särskild förståelse och anpassningar, förhållningssätt och bemötande 

utifrån de signaler barnet ger. Förmågor eller oförmågor som är eller blir ett hinder för barnet ur individ-, 

grupp-, organisationsperspektiv. Förutsättningar för socialt, lärande, samspel samt psykisk och fysisk 

utveckling och välmående (Specialpedagog, 2019). 

 

Organisationsaspekten utgår från att det särskilda stödet ligger i anpassningar av lärmiljön och 

bemötande av barnen. Enligt specialpedagoger kan det handla om extra resurser samt barn som 

kräver mer av och utmanar pedagogernas tankesätt. Respondenterna skulle hellre se det som 

pedagoger i behov av särskilt stöd. 

Jag skulle helst vilja säga organisationer, förskola eller skola som är i behov av särskilt stöd! 

(Specialpedagog, 2019). 

Att ett barn i en grupp visar att bemötande och förhållningssätt hos pedagoger behöver diskuteras. Samsyn 

om struktur och innehåll i verksamhet och innehåll under dagen ses över. Pedagogisk diskussion om hur 

anknytning och ledarskap från pedagogerna fungerar i barngruppen (Specialpedagog, 2019). 

 

Under frågan “Är det något mer du vill lyfta fram kring inkludering av barn i behov av särskilt 

stöd eller några andra kommentarer?”, poängteras detta ytterligare. Det framgår både en känsla av 

otillräcklighet och att uttrycket “pedagoger i behov av särskilt stöd” rimmar bättre med 

läroplanen än barn i behov av särskilt stöd. 

 

Ofta känner man sig otillräcklig för att det inte finns olika resurser att tillgå, både ekonomiska eller 

lärmiljömässiga, för att på bästa sätt kunna bemöta de olika behoven (Specialpedagog, 2019). 

 

Jag tycker att uttrycket "pedagoger i behov av särskilt stöd" överensstämmer mer med förskolans läroplan 

och det skulle gynna barnen som vi upplever är i behov av särskilt om vi ändrar på det perspektivet! 

(Specialpedagog, 2019). 

 

Den sista kategorin, värden, omfattas av specialpedagogernas uppfattningar om hur barn i behov 

av särskilt stöd bör bemötas. De utgår från att dessa barn har rättigheter och bör respekteras. 
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Stödet ges för att barnen ska få samma möjligheter som andra barn samt att barn i behov av 

särskilt stöd ska känna sig sedda och förstådda. 

Barn har rättigheten att bli bemött och respekterad oavsett behov (Specialpedagog, 2019). 

Ett barn som behöver stöd och/eller anpassningar för kunna delta på likvärdiga grunder. Det behöver inte 

bara handla om barn med funktionsnedsättning. Det handlar om barn som på något sätt inte får sina behov 

tillgodosedda utifrån kontexten barnet befinner sig i utifrån barnets specifika sätt att fungera på eller 

livssituation (Specialpedagog, 2019). 

 

Dessutom besvarar specialpedagogerna vilka orsaker som de uppfattar viktiga respektive oviktiga 

till att barn får svårigheter 

Figur 2.2: orsaker till att barn får svårigheter. 

 

Svaren i figur 2.2 representerar mellan 88 och 92 specialpedagogers uppfattningar om viktiga och 

oviktiga orsaker till att barn får svårigheter. Bland de viktigaste orsakerna anser 58 

specialpedagoger att förskolan är dåligt anpassad för att hantera barns olikheter, 53 

specialpedagoger att vissa pedagoger har brister, 53 specialpedagoger barngruppen är för stor och 

48 specialpedagoger för få pedagoger. Som ganska viktiga orsaker anger 40 specialpedagoger att 

barn har upplevt trauman/ förändring i tillvaron och 35 förskollärare att vissa grupper fungerar 

dåligt. Bland mycket oviktiga orsaker placerar 34 specialpedagoger barn har individuella brister 

klart högst upp och följs av 18 specialpedagogers svar att förskolans mål är för svåra för barnen 

och 17 specialpedagogers svar att barn har brister i hemmiljön. Det är fler specialpedagoger, 41, 

som placerar barn har brister i hemmiljön som ganska oviktigt med nästan dubbelt så många i 

förhållande till mycket oviktigt. Detta gäller även för förskolans mål är för svåra för barnen, där 

36 specialpedagoger uppger detta som ganska oviktigt. Däremot är det en marginell skillnad 

mellan antalet specialpedagoger som anser barn har individuella brister mycket eller ganska 

oviktiga, 34 respektive 36. 

För delstudiens respondenter är även den politiska aspekten viktig. Det framkommer i 

delstudiens sista fråga, “Är det något mer du vill lyfta fram kring inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd eller några andra kommentarer?”. Där poängteras bland annat hur avgörande 

barngruppsstorleken är, det vill säga att stora barngrupper blir problematiska. Deltagarna anser att 

mindre barngrupper skulle fungera bidragande i exempelvis lärsituationer. Därmed vilar ett större 

ansvar på högre myndigheter att förändra detta. 

 

Vissa barn har så stora behov att det inte blir inkluderade av att vistas i en stor barngrupp med de 

förutsättningar som finns. De hade behövt en mindre grupp och alltid en vuxen nära sig. SÅ viktigt arbete! 
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Frågan man kan ställa sig är om det bör vara inkludering till varje pris för alla barn? (Specialpedagog, 

2019). 

 

Ett stort problem i dag, enligt mig, är de stora barngrupperna. Det är inte helt lätt att hinna se alla barns 

individuella behov i stora grupper. Det skulle behövas en rejäl omstrukturering och större ansvar av högre 

myndigheter gällande både skola och barnomsorg (Specialpedagog, 2019). 

 

I arbete med barn i behov av särskilt stöd förekommer vissa hjälpmedel. Specialpedagogerna 

anger därmed vilka redskap/verktyg de använder i just detta arbete. 

Figur 2.3: 3Redskap/verktyg i arbete med barn i behov av särskilt stöd.  

 

Det framgår i figur 2.3 att bildstöd och observationer är de vanligaste verktygen. Tecken som 

stöd är även relativt vanligt förekommande. Ungefär hälften av specialpedagogerna i studien 

använder sig av individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. En del specialpedagoger 

kommenterar att åtgärdsprogram namnges handlingsplaner i förskolan, varpå dessa anges just 

handlingsplaner som alternativ istället. 

 

7.2.2. Specialpedagogers uppfattningar om inkludering av barn i behov av särskilt 

stöd 

91 specialpedagoger anger sina uppfattningar om inkludering. Det finns en del återkommande 

svar, vilka delas upp efter följande: organisation, värdegrund och delaktighet. De relevanta svaren 

för området som respondenterna uppger i delstudiens sista fråga, “Är det något mer du vill lyfta 

fram kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd eller några andra kommentarer?”, kommer 

även redovisas här.  

Under organisation placeras sådant som kan kopplas till verksamhetens organisatoriska bitar, 

exempelvis miljö och pedagogernas ansvar. Specialpedagogerna anser att inkludering 

organisatoriskt sett innefattar en anpassning av verksamheten för delaktighet, exempelvis 

miljöanpassningar. Enligt deltagarna ingår även faktorer som att hjälpa barnen att vara i ett 

                                                 
3 Ross Greens CPS-metod = Collaborative Problem Solving 
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sammanhang, skapa en fungerande plats för alla och tillgängliggöra verksamheten. Det handlar 

om en plats där alla individer utvecklas. 

 

Tillgängliga lärmiljöer för alla. Inkludering handlar mycket om pedagogernas förhållningssätt 

(Specialpedagog, 2019). 

 

Att vi har en miljö som fungerar för alla barn. Det behöver inte vara samma miljö för alla barn, men alla ska 

kunna vara med och finnas i ett sammanhang som fungerar för dem (Specialpedagog, 2019). 

 

Kategorin värdegrund innefattar det specialpedagogerna i delstudien beskriver om inkludering 

utifrån olika värden. Det handlar om att inkludering ska vara likvärdigt och tillgängligt, det vill 

säga att fokus ligger på gemenskap och respekt för varje enskild individ. Alltså inkludering med 

en syn på allas lika värde där barnets bästa är utgångspunkten. Deltagandet ska ske på barnets 

villkor; både fysiskt, pedagogiskt och socialt. 

 

När alla barn utifrån sina olika förutsättningar kan delta i förskolans verksamhet, ha inflytande, känna sig 

behövd, lära, utvecklas och lyckas (Specialpedagog, 2019). 

 

Att vi strävar efter att barnet ska ha en känsla av att vara en del i gruppen och skapa förutsättningar för att 

bygga självkänsla utifrån det sätt barnet fungerar på. Olikheter berikar! (Specialpedagog, 2019). 

 

Sista kategorin, delaktighet, anger inkludering som att vara en del av gruppen eller 

sammanhanget. I det kan rymmas en känsla av att vara betydelsefull och sedd samt att få känna 

sig lyckad. Det handlar således mycket om barnets grupptillhörighet och gemenskap. 

Specialpedagogerna betonar återkommande att det är barnets känsla av ovan nämnda exempel 

som styr huruvida det är inkludering eller ej.  

 

Det finns inget enkelt svar… Oavsett om barnet ingår i en större eller mindre grupp är det viktigaste att 

barnet känner delaktighet, gemenskap och lärande (Specialpedagog, 2019). 

 

Att förvänta och förväntas vara en självklar del och tillhörig av sammanhanget. Inkludering innebär att alla 

ges möjligheter efter sina egna förutsättningar att känna sig betydelsefull och sedd i en del av en grupp eller 

sammanhang (Specialpedagog, 2019). 

 

Vidare undersöks specialpedagogers uppfattningar om inkludering genom frågan “Hur ser du att 

ett barn är i behov av inkludering?”. Svaren från 85 specialpedagoger fördelas efter följande 

kategorier: organisation, barnets uttryck, exkludering och alla barns behov.  

Under kategorin organisation placeras sådant som verksamhetens utformning och 

pedagogernas roll. Respondenterna i delstudien ser att barn är i behov av inkludering då miljön 

brister eller på något annat vis inte passar barnet. Det kan finnas varierande orsaker och 

miljöaspekten är en av dem. För specialpedagogerna handlar det mycket om pedagogernas 

signaler. De arbetar med kartläggning, samtal och observationer. Observationerna och samtalen 

riktas både till pedagogerna och barnen, men samtalen kan även innefatta vårdnadshavare. 

 

Vi ska planera vår verksamhet så den fungerar för alla barn vi har just nu. Vi får anpassa, exempelvis 

längden på samlingar, storleken på grupper vi arbetar i, osv. (Specialpedagog, 2019). 
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Om inte alla barn kan delta i aktiviteterna så fungerar inte inkluderingen och personalen behöver se över 

tillgängligheten i miljön. Det kan vara fysisk, kognitiv, social eller kommunikativ tillgänglighet 

(Specialpedagog, 2019). 

 

Gällande barnets uttryck uppger delstudiens deltagare att barnets behov av inkludering synliggörs 

genom barnens signaler. Det kan vara sådant som barnets mående, utagerande eller dåligt 

självförtroende samt svårigheter i deltagande. Respondenterna anger att det bland annat kan bero 

på kommunikationssvårigheter eller för höga krav i verksamheten.  

 

Hur väl barnet mår eller inte mår, klarar eller inte klarar av att fungera i gruppen och vise versa. Signaler 

barnet eller gruppen ger eller visar (Specialpedagog, 2019). 

 

Barn som uttrycker otrivsel och som kallar på uppmärksamhet på sitt eget vis. Var alltid väldigt lyhörd på 

olika typer av beteende som kroppsspråk, eventuella utbrott, avsaknad av motivation, interaktion eller 

samspel med andra, både med vuxna och jämnåriga (Specialpedagog, 2019). 

 

Kategorin exkludering innefattar respondenternas svar om ett inkluderingsbehov hos barnen där 

exempelvis att vara en del av gemenskapen är central. Att barn hamnar utanför eller lyfts ut ur 

aktiviteter är även vanligt förekommande. Det handlar om ett icke självvalt utanförskap som 

specialpedagogerna anser att ingen vill vara en del av och därmed skapas ett behov av 

inkludering. 

 

Barnet kommer inte till sin rätt! (Specialpedagog, 2019). 

 

Barnet är inte motiverat, står utanför gruppen och/ eller har inte strategier att ta sig in i gruppen 

(Specialpedagog, 2019). 

 

Respondenterna i delstudien uppger att barn är i behov av inkludering då det finns ett vedertaget 

behov hos alla individer att få känna tillhörighet. Dessa svar placeras i den sista kategorin alla 

barns behov, där tillhörigheten utgår från varje individs villkor. 

 

Alla barn är i behov av inkludering! Frågan är mer hur mycket och på vilket sätt (Specialpedagog, 2019). 

 

Alla barn (och vuxna) har behov av att känna sig inkluderade, att vara delaktiga och respekterade i ett 

sammanhang (Specialpedagog, 2019).  

 

Specialpedagogerna förtydligar värdegrundsaspekten i enkätens sista fråga, “Är det något mer du 

vill lyfta fram kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd eller några andra kommentarer?”. 

Det handlar om att se till de olika behoven hos varje enskild individ.  

 

Ja, jag tycker att det är viktigt att man förstår att alla barn har olika behov. Se det så. Alla barn ska 

inkluderas och alla barn är olika. Utifrån det planerar man sin verksamhet, miljö, osv. Inkludering måste 

utgå ifrån att alla är olika och ska mötas där det finns ett sådant synsätt både hos barn och vuxna. Annars 

kommer man aldrig hitta känslan av inkludering och delaktighet tror jag (Specialpedagog, 2019). 
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Tror man får se från individ till individ. Inkludering kan också bli exkludering, se vad som är bäst för barnet 

(Specialpedagog, 2019). 

 

Att vara inkluderad handlar återigen om att det är individen som avgör, ingen annan. Deltagarna 

anser att i arbetet med inkludering är anpassningar för barn i behov av särskilt stöd en bra 

utgångspunkt för alla individer.  

 

Om ett barn är inkluderat kan endast barnet själv svara på. Vi kan se över och förbättra både den 

pedagogiska, fysiska och sociala lärmiljön så att förskolor anpassar sig så mycket det går efter barns olika 

funktionsvariationer. Inkludering betyder INTE att alla ska gå i samma ”stora” grupp, utan vi kan skapa 

mindre grupper - det viktiga är att barn känner sig delaktiga! (Specialpedagog, 2019). 

 

Det som är bra för barn i behov av stöd, är bra för alla. Att göra likt för alla barn är inte rättvist. Olika barn 

har olika behov (Specialpedagog, 2019).  

 

I delstudien undersöks specialpedagogernas arbetssätt om inkludering. Detta görs genom tre 

frågor som fokuserar på hur respondenterna underlättar arbetet för sig själva respektive olika 

arbetssätt med inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

Figur 2.4: Arbetssätt med inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

 

Som framgår i figur 2.4 är de vanligaste arbetssätten för inkludering hos specialpedagogerna 

skapa aktiviteter som möter de specifika behoven med alla i barngruppen och att arbeta 

vägledande. Därefter följer olika uttryckssätt, som handlar om både bild- och teckenstöd. Vidare 

följer inbjudande och att ge barnen likvärdigt utrymme bland de svar som flest anger. Ett fåtal 

specialpedagoger fokuserar på att förbereda barnen och ungefär lika många arbetar med 

handledning där fokus ligger på pedagogen. De två sistnämnda alternativen är egna förslag från 

deltagarna. 
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Figur 2.5: Sätt att underlätta arbetet med att se barn som behöver inkluderas 

 

Den vanligaste arbetsmetoden hos specialpedagogerna är diskussioner i arbetslaget. Arbetssättet 

har relativt stor marginal, 100 procent, gentemot det efterföljande alternativet observera barn i 

olika situationer, på 83,3 procent. Därefter kommer arbeta nära barngruppen på 73,8 procent som 

det tredje vanligaste arbetssättet. Den fjärde vanligaste metoden är arbete i små barngrupper på 

57,5 procent. Det är även ett fåtal specialpedagoger som använder handledning, 7,5 procent, med 

fokus på pedagogerna.  

Ytterligare en fråga i förhållande till specialpedagogers uppfattningar om inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd fokuserar på utformningen av miljön. Svaren delas upp i fyra olika delar: 

verktyg, barnet som utgångspunkt, möblering och pedagoger. 

Kategorin verktyg innefattar sådana hjälpmedel i miljön. Det handlar om tecken som stöd, 

AKK4, bildstöd och individuell kartläggning. Att dela upp barngruppen är också vanligt likväl 

som fokus på ljudmiljön.  

 

Tydliggörande pedagogik, bildstöd och AKK (Specialpedagog, 2019). 

 

Valtavla, dela upp barnen i smågrupper under dagen (Specialpedagog, 2019). 

 

Gällande barnen som utgångspunkt anger specialpedagogerna att de organiserar miljön utifrån de 

behov som finns i barngruppen. De lägger därmed fokus på anpassning efter barnen och således 

varje enskild individ. Det gör att respondenterna försöker skapa olika miljöer i verksamheten. 

 

Utgår ifrån barnets nyfikenhet och förutsättningar (Specialpedagog, 2019). 

 

Utefter barns intressen med möjlighet till avskildhet. Anpassar utifrån behov både fysiskt, socialt och 

tidsanpassat (Specialpedagog, 2019). 

  

Den tredje kategorin, möblering, handlar om olika miljöer. Fokus ligger inte bara på olika miljöer 

i verksamheten. Respondenterna fokuserar även på olika miljöer i varje rum. Det handlar alltså 

om tillgänglighet och att sänka ljudnivån. 

 

                                                 
4 AKK = Alternativ och kompletterande kommunikation 
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Det beror naturligtvis på den enskilde individens behov. Viktigt är att se över lärmiljön, där kan det göras 

mycket för att stötta och bemöta behov. Den sociala interaktionen kan visa hur stödet behöver utformas för 

att underlätta. Det är viktigt att förekomma och undanröja det som triggar barnet att inte kunna delta på sina 

villkor. Var flexibel, tänk utanför boxen och våga prova nytt. Observera, diskutera och utvärdera resultatet 

av syftet för den prövade åtgärden till den önskade förändringen (Specialpedagog, 2019). 

 

Fysisk miljö? Dörrar med automatisk öppning, trappor och pallar för att komma upp, räcken och handtag att 

hålla i samt stolar som ger bra stöd. Allt man behöver ska finnas där man kan nå det ex. toapapper. 

Hjälpmedel bör finnas tillgängligt så att alla kan själv i mesta möjliga mån utan att behöva be om hjälp. 

Ljudmiljö? Red cat5, hörslinga i lokalen, osv. (Specialpedagog, 2019). 

 

Delstudiens respondenter lägger vikt vid pedagoger i miljöutformningen. I kategorin pedagoger 

betonar specialpedagogerna vikten av fortbildning och samtal, men även planering med alla barn 

i åtanke. De understryker vidare att utformningen av miljön bör ske tillsammans med barnen.  

 

Tillsammans med berörda pedagoger. Skapar möjligheter för barnen att mötas och samspela, närvarande 

pedagoger i barnens lek (Specialpedagog, 2019).  

 

Ha alla barn med i planering av aktivitet. Arbeta med hela gruppen (Specialpedagog, 2019). 

 

Nedan följer två diagram som visar vilka möjligheter för planering och vilket stöd 

specialpedagoger anser sig själva ha gällande inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

 

Figur 2.6: Nivå av möjlighet för planering av inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

 

Majoriteten av respondenterna, 43, i figur 2.6 anser ha ganska stor möjlighet till planering för 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Det följs relativt tätt av de som uppger mycket stor 

möjlighet, 35. Ingen av respondenterna anger mycket lite möjlighet, men ett tiotal anser sig ha 

ganska lite möjlighet. 

                                                 
5 Red cat = Ljudutjämningssystem för stora lokaler 
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Figur 2.7: Nivå av stöd för inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

 

I figur 2.7 framgår det att en absolut majoritet av specialpedagogerna, 47, anger att de får ganska 

mycket stöd i sitt arbete med inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Intressant är att antalet 

respondenter som uppger att de får mycket stöd är lika många som de som upplever ganska lite 

stöd, 19 för båda alternativen.  Ett fåtal respondenter, 4, uppfattar att de får mycket lite stöd för 

att inkludera barn i behov av särskilt stöd. 

 

7.2.3. Ytterligare kommentarer om inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

I delstudien sista fråga, “Är det något mer du vill lyfta fram kring inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd eller några andra kommentarer?”, framkommer ytterligare uppfattningar hos 

respondenterna än de redan redovisade. 

Bland annat tydliggörs ett relationellt perspektiv där specialpedagogerna anser att fokus bör 

ligga på förändringar i miljön och inte barnet. Att möjliggöra en plats för varje enskild individ i 

en inkluderande miljö. Vikten läggs även på fortbildning och de möjligheter som finns genom 

kunskap.  

 

Vikten av relationellt perspektiv. Även om många barn med funktionsnedsättning inte får sin diagnos förrän 

senare så vet vi att det finns barn i förskolan med ex. autism och ADHD. Vi som arbetar i förskolan har 

möjlighet att se till att funktionsvariationer aldrig behöver bli ett funktionshinder. Om vi har ett relationellt 

perspektiv där vi tror på att svårigheter uppstår i relationen eller situationen, har vi möjlighet att påverka det 

som händer. Och kunskap!! Med kunskap om olika funktionsvariationer ökar vår förståelse och med det vår 

empati. Det i sin tur påverkar vårt eget beteende, vårt bemötande och vårt förhållningssätt (Specialpedagog, 

2019). 
 

Vidare uttrycker en specialpedagog svårigheter i att få med pedagogerna i arbetet utifrån det 

relationella perspektivet.  

 

Viktigt att vi som pedagoger, är medvetna om hur vårt förhållningssätt och bemötande formar barnen. En 

svårighet i mitt arbete är ibland att få pedagogerna med på tåget. De vill ibland inte se att förskolans miljö 

och struktur samt deras förhållningssätt påverkar. Vissa pedagoger ser saker utifrån ett kategoriskt 

perspektiv, där barnet och/ eller familjen är ägare av problemet (Specialpedagog, 2019). 
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Specialpedagogerna betonar ytterligare förhållningssätt och bemötande gentemot barn i behov av 

särskilt stöd och menar att detta är avgörande för barnen. Vikten ligger återigen på kunskap, men 

även reflektion. Då understryks särskilt tidsaspekten. 

 

Det vi ser och tror är att inkludering ofta inte är tillräckligt för att verkligen vara inkludering. Vi måste sätta 

oss in i och kritiskt granska VAD inkludering verklig är i olika sammanhang (Specialpedagog, 2019). 

 

Vikten av att personalen får tid att reflektera över sitt arbete tillsammans för att kunna ge alla barn möjlighet 

att utvecklas på lika villkor (Specialpedagog, 2019). 
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8. Analys 
Under följande avsnitt analyseras delstudiernas resultat separat utifrån vår teoretiska 

utgångspunkt. Således analyseras de båda delstudierna först utifrån Perssons kategoriska och 

relationella perspektiv och sedan utifrån Carlsson och Nilholms beskrivningar av 

inkluderingsbegreppet. Därefter genomförs en gemensam, sammanfattande analys. 

 

8.1. Förskollärare 

8.1.1. Kategoriskt och relationellt perspektiv 

I tolkningen av resultaten i delstudie 1, framgår det att förskollärare ser specialpedagogik utifrån 

både ett relationellt och kategoriskt perspektiv. Det som hamnar under det relationella 

perspektivet är sådant som respondenterna uppger har att göra med samspel och interaktion 

mellan olika aktörer. Likaså hur förändringar i omgivningen kan påverka barnens förutsättningar. 

Många av förskollärarna angav att de främsta orsakerna till att barn får svårigheter är sådant som 

att barngruppen är för stor och för få pedagoger. Dessutom anser de att det egna förhållningssättet 

och anpassningar i verksamheten efter varje barn är lika viktiga. Miljön ska vara tillgänglig och 

utformad för att möta barnens behov. Persson beskriver detta relationella perspektiv som att 

samspel och interaktion mellan olika aktörer påverkar barnet. Förändringar i barnets närvaro kan 

påverka barnets förutsättningar för att kunna uppnå de mål och krav som finns (1998, s. 30). Här 

visar förskollärarna tydligt på att de utgår från detta perspektiv. Det kan stärkas genom de 

respondenter som uppger att miljön ska formas efter barnen och inte barnen som ska formas efter 

miljön.  

Vidare kan tolkningen göras att ett fåtal förskollärare utgår från det kategoriska perspektivet. 

Utifrån Persson är det att svårigheter ligger hos barnet, exempelvis låg begåvning eller att barnet 

har det svårt i hemmiljön. Han anser att lösningarna för barnen sker här och nu (1998, s. 30). 

Tolkningen kopplas till detta perspektiv genom respondenternas beskrivningar av barn i behov av 

särskilt stöd. Det handlar om de barn som har formellt identifierade behov eller barn som är 

utagerande. De utgår från att det är barnen som behöver extra stöd både psykiskt och fysiskt. 

Dessutom anger förskollärarna att brister i hemmiljön är en ganska viktig orsak till barns 

svårigheter. 

Många svar från respondenterna är svårtolkade och innefattar inte tydligt något perspektiv. 

Bland annat är det barn som i någon form behöver extra stöd för att kunna utvecklas i olika 

situationer. I dessa svar är det inte tydligt att de menar att problemet ligger hos barnet eller att det 

är verksamheten och miljön som påverkar barnet. Detta resonemang kan stärkas med Perssons 

beskrivning av perspektiven som kompletterande för att kunna förstå skillnader mellan 

verkligheten och representativa normer (1998, s. 33). 

 

8.1.2. Inkludering 

I delstudie 1 uppger många av respondenterna en allmän syn på inkludering såsom att 

verksamheten ska anpassas efter varje individ och att barnen ska känna en gemenskap i gruppen. 

Detta kan kopplas till Carlsson och Nilholms beskrivning av inkludering. De lägger betoning på 
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uttrycket “en verksamhet för alla”. Med detta menar de exempelvis att verksamheten ska utgå 

från varje barns olikheter och anpassas efter detta (2004, s. 77 och 79–80).  

Resultaten i delstudien kan kopplas till svag och stark inkludering. Inkludering som dilemma 

(Carlsson & Nilholm, 2004, s. 80–81 och 82) används inte i analysen då jag anser att 

förskollärarna inte anger svar som är kopplade till detta.  

Svag inkludering innefattar alla barn, men tillåter undantag. Inkludering är inte lämplig för alla 

barn i alla situationer (Carlsson & Nilholm, 2004, s. 80–81). Detta kan kopplas till de 

respondenter som svarat att alla barn inte behöver delta i allt, men att alla fortfarande ska känna 

en tillhörighet. Många förskollärare betonar vikten av att barnen har en plats för lugn och ro i 

verksamhetens miljö. Detta för att barnen ska få möjligheten att dra sig undan från barngruppen 

om de känner att de behöver.  

Vidare framgår det i svaren att alla barn ska få vara med efter deras egen förmåga och 

förutsättningar. Barnen ska alltid vara en del av gruppen och känna att de själva bidrar. Detta kan 

ses som Carlsson och Nilholms begrepp stark inkludering. Det handlar om ett rättighetsperspektiv 

och med det menar författarna att alla barn har rätt att delta i verksamheten (2004, s. 81). 

Majoriteten av svaren från förskollärarna lägger vikten vid denna kategori. Detta kan bland annat 

tolkas utifrån de angivna svaren. Exempelvis att verksamheten ska anpassas efter barnens behov 

och intressen. Respondenterna skriver även att aktiviteter ska skapas så att de möter alla barns 

specifika behov.   

 

8.2. Specialpedagoger 

8.2.1. Kategoriskt och relationellt perspektiv 

Enligt min tolkning blir det tydligt att deltagarna i delstudie 2 utgår från ett relationellt perspektiv 

i uppfattningarna om inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Exempel på detta är uttryck 

som att stödet ligger i att “bemöta omgivningens krav”, “anpassningar av lärmiljön”, och 

“pedagoger i behov av särskilt stöd”. Det kan kopplas till Perssons beskrivning av detta 

perspektiv (1998, s. 30). Specialpedagogerna betonar samspel och interaktion mellan olika parter 

likväl som omgivningens påverkan. Av delstudiens svar tolkas det som grundläggande i 

uppfattningarna hos specialpedagogerna. Detta då de anger förskolans anpassning, pedagogers 

brister, barngruppsstorlek och antal pedagoger som de viktigaste orsakerna till barns svårigheter. 

Det visar en tydlig uppfattning hos specialpedagogerna att det särskilda stödet ligger i 

omgivningen, samspelet och interaktionen. Att en specialpedagog, citerad i resultatredovisningen, 

betonar att problematik uppstår i relationen och situationen visar ytterligare på detta. Samma 

respondent anger uttryckligen det relationella perspektivet i sitt svar, vilket kan uppfattas 

tydliggöra detta perspektiv. 

Några få av respondenterna i delstudien anger svar som visar på ett kategoriskt perspektiv. 

Även om det är ett fåtal specialpedagoger är det i min mening intressant att lyfta dessa. Likt 

Perssons beskrivning av det kategoriska perspektivet, där problematiken placeras hos barnet och 

hemförhållandena samt fokus är på här och nu (1998, s. 30–31), betonar detta fåtal respondenter 

stöd här och nu. De utgår från diagnoser och funktionsnedsättningar, som ett uttryck för 

kategoriskt perspektiv. 
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Ytterligare en aspekt att lyfta i förhållande till Perssons relationella och kategoriska perspektiv 

handlar om att perspektiven inte behöver utesluta varandra. De bör ses som verktyg för att förstå 

verkligheten, alltså fungerar de parallellt (1998, s. 33). Det är något som utifrån svaren tolkas 

framgå hos delstudiens respondenter. De anser att problematiken kan ligga i svårigheter att delta, 

kommunikationsbegränsning eller en verksamhet med för höga krav. Det uppfattas inte 

framhävas något tydligt perspektiv, utan det kan både handla om ett relationellt och ett 

kategoriskt perspektiv. Tolkningen blir att specialpedagogerna uppfattar det som att barnet 

behöver stöd i deltagandet och kommunikationen, men det framgår inte om de anser att barnet är 

bärare av problematiken eller om dessa svårigheter kommer ur exempelvis omgivningen. 

Verksamhetens krav anger ändå på något sätt ett relationellt perspektiv, men dessa tre aspekter 

visar, enligt min uppfattning, på att perspektiven inte alltid tydligt går att urskiljas och därmed 

blir det omöjligt att utesluta det ena eller andra.  

 

8.2.2. Inkludering 

Hos respondenter i delstudie 2 förekommer en allmän uppfattning om inkludering där gemenskap 

och grupptillhörighet betonas. Barnets känsla är även av yttersta vikt. Specialpedagogerna 

poängterar vidare att de olika barnens behov bör fungera som utgångspunkt. Detta kan kopplas 

till Carlsson och Nilholms beskrivning av inkluderingsbegreppet (2004, s. 77 och 79–80). 

Respondenternas fokus ligger på att anpassa verksamheten för varje individ och olikheter som 

riktlinje i arbetet. De understryker uttrycket “en verksamhet för alla”. 

Stycket ovan kan, enligt min tolkning, ytterligare stärkas med ett vedertaget inkluderingsbehov 

hos varje enskild individ. Samtidigt ifrågasätter specialpedagogerna i delstudien hur mycket barn 

ska inkluderas och på vilket sätt inkludering ska utformas. De undrar om det verkligen ska vara 

inkludering till varje pris för alla individer. Dessa resonemang tyder på aspekten svag inkludering 

som Carlsson och Nilholm beskriver (2004, s. 80–81). I svaren betonas det eftersträvansvärda att 

rymma alla, men tillåter samtidigt att frångå detta. Inkludering ses alltså som en process med 

nödvändiga undantag. Inkludering kanske inte passar varje enskild individ. Specialpedagogerna 

tydliggör vidare detta när de belyser att det kan finnas för stora behov hos barnen för att deras 

deltagande i stor grupp ska fungera inkluderande. Respondenterna poängterar att det inte behöver 

vara samma för alla och återigen att barnets känsla är avgörande. 

Vidare lyfter majoriteten av respondenterna i delstudien fram en viss rättighetssyn i 

förhållande till inkludering. Tolkningen blir att det finns en tyngd på respekt och att ge alla barn 

samma möjligheter. Det handlar om att kunna se alla barn och förstå dem samt att tillvaron ska 

vara likvärdig för alla barn. Detta kopplas till Carlsson och Nilholms inkluderingsaspekt stark 

inkludering (2004, s. 81–82). Specialpedagogerna uppfattar inkludering som en princip utan 

kompromissutrymme, det vill säga att inkludering inte är förhandlingsbart då det utgår från alla 

barns rättigheter. Dessa rättigheter syftar bland annat till deltagande i så kallad vanlig 

verksamhet. Respondenternas uttryck, “utgå från barnets bästa”, “se över miljön”, “vara flexibel” 

och “tänka utanför boxen”, är några exempel som kan tolkas bistå stark inkludering. Att 

majoriteten av delstudiens deltagare anger skapa aktiviteter som möter de specifika behoven med 

alla i barngruppen som det vanligaste arbetssättet i förhållande till inkludering tolkas ytterligare 

bistå denna inkluderingsaspekt. 
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Carlsson och Nilholm beskriver en tredje aspekt inom inkludering, inkludering som dilemma 

(2004, s. 82). Utifrån svaren i delstudien tolkas detta som en mer teoretisk aspekt än något som 

förekommer i praktiken.  

 

8.3. Sammanfattning av analys 

I analyserna ovan framgår uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd och inkludering hos ett 

begränsat antal förskollärare respektive specialpedagoger. Det synliggörs att förskollärarna har en 

bredare fördelning av ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv i sina svar. Medan 

specialpedagogerna å sin sida är mer inriktade på ett relationellt perspektiv. Däremot finns det en 

tendens hos båda yrkeskategorierna att luta sig mot de båda perspektiven, det vill säga att de inte 

utesluter något utav dem. 

Ovan analyseras även inkluderingsuppfattningar hos förskollärare och specialpedagoger. Inom 

båda yrkeskategorierna ligger fokus på en stark inkludering genom uttrycket “en verksamhet för 

alla”. Detta tydliggörs genom att bådadera uppger att de arbetar med att skapa aktiviteter utifrån 

alla behov i verksamheten.  

Förskollärarna och specialpedagogerna i studien visar även på svag inkludering. De 

förstnämnda respondenterna fokuserar på att skapa avskildhet i den vanliga verksamheten, medan 

de sistnämnda reflekterar över huruvida inkludering i vanlig verksamhet alltid är optimalt. En 

annan likhet är att inkludering som dilemma, enligt vår uppfattning, saknas i delstudiernas 

respektive resultat. Det kan tolkas bero på att den tredje inkluderingaspekten fungerar mer 

teoretiskt. När pedagoger i praktiken behöver göra ett val kommer det att luta mer åt någon av de 

två första aspekterna.  
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9. Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar barn i behov 

av särskilt stöd och inkludering. Exempel på sådant som vi velat undersöka är olika orsaker till att 

barn är i behov av särskilt stöd och hur de olika yrkeskategorierna uppger arbeta med inkludering 

av dessa barn. För att utröna dessa uppfattningar har vi förhållit oss till följande frågeställningar; 

“Vilka uppfattningar har förskollärare respektive specialpedagoger om barn i behov av särskilt 

stöd?”, “Hur uppfattar förskollärare och specialpedagoger inkludering av barn i behov av särskilt 

stöd?” och ”På vilka sätt uppger förskollärare och specialpedagoger de att de arbetar med och får 

stöd i arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd?” Dessa har vi försökt besvara 

genom analysen av resultaten. 

Här nedan relateras delstudiernas analyserade resultat till varandra och diskuteras i förhållande 

till tidigare forskning. Avslutningsvis sammanfattas studiens huvudsakliga resultat i en 

konklusion där även fortsatt forskning föreslås 

 

9.1. Barn i behov av särskilt stöd. 

Med utgångspunkt i studiens tidigare forskning kan det konstateras att både förskollärare och 

specialpedagoger framhäver liknande uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd. Många av 

respondenterna i respektive delstudie anser barn i behov av särskilt stöd svårdefinierat, men det 

framgår ändå olika definitioner. Båda yrkeskategorierna poängterar vikten av olika anpassningar 

och förändringar. Dessa omställningar handlar om miljön och verksamheten utifrån barnens 

individuella behov. Det är enligt oss tydligt att detta sätt att tänka är ytterst aktuellt och visar på 

ett relationellt perspektiv. Detta stärks genom Lutz forskning. Han visar på en uppfattning om 

barnet i sig som oproblematiskt och att problematiken således finns i omgivningen. Det är alltså 

miljön som brister. Lutz menar att det kan synliggöra ett relationellt perspektiv (2009, s. 19, 27 

och 158).  

Samtidigt förekommer det uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd med formellt 

identifierade behov hos båda yrkeskategorierna, bland annat diagnoser. Dessa uppfattningar är 

något mer vanligt förekommande hos förskollärarna och visar på ett kategoriskt perspektiv. I 

förhållande till specialpedagogerna framhäver förskollärarna bland annat utagerande och brister i 

hemmiljön som orsaker till barns svårigheter.  

Att det finns olika uppfattningar i stort kan stärkas genom Lindqvist och Nilholms forskning. 

Där framgår det att orsaker till det särskilda stödbehovet kan utgå från en problematik hos barnet 

eller en situationsbunden problematik (2013, s. 101). Vi tolkar det som att uppfattningarna 

motsvarar både ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv. Detta kopplas till Sjöman. Hon 

anser att perspektiven är ofullständiga som förklaring till det särskilda stödbehovet. Därmed finns 

det inte något tydligt svar i förhållande till planering för specifika stödbehov (2018, s. 21). Med 

detta i åtanke blir det enligt oss begripligt att både förskollärarna och specialpedagogerna anger 

svar som är svårtolkade utifrån perspektiven. Viktiga aspekter i relation till detta är enligt båda 

yrkeskategorierna det egna förhållningssättet, vilket även kan stärkas med specialpedagogernas 

betoning på att det mer handlar om pedagoger i behov av särskilt stöd. 
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9.2. Inkludering 

Studiens resultat visar på gemensamma uppfattningar om inkludering hos de båda 

yrkeskategorierna. De belyser inkludering som en gemenskap där grupptillhörighet och en 

verksamhet för alla, utifrån varje individ betonas. Specialpedagogerna poängterar även vikten av 

barnets känsla i förhållande till inkludering. Den tidigare forskning som Karlsudd genomfört 

visar på uppfattningar liknande dessa. Pedagogerna i hans undersökning anser inkludering som en 

verksamhetsstruktur främjande för varje enskild individ, oberoende av de behov som finns eller 

aktuell utvecklingsnivå (2017, s. 149). Denna forskning stämmer delvis överens med resultaten i 

vår studie. Både förskollärarna och specialpedagogerna uppger nämligen att det finns en 

uppfattning om inkludering som att alla ska vara med, men att det i praktiken inte fungerar. Det 

framgår alltså att verksamheten inte kan vara samma för alla. Förskollärarna i studien 

understryker å ena sidan möjligheten till avskildhet, med en plats för barnen att gå undan om de 

behöver. Specialpedagogerna å andra sidan ifrågasätter om inkludering alltid är inkluderande och 

syftar på att det inte alltid är optimalt för varje enskild individ. Dessa resonemang går mer i linje 

med Renblad och Brodins forskning. Där det framgår att inkludering bör kopplas till hela 

barngruppen, men att det kan vara nödvändigt med speciella anpassningar för att möjliggöra alla 

barns deltagande (2014, s. 287). Detta visar på en komplexitet med inkluderingsbegreppet.  

Vår tolkning av studiens resultat påvisar ytterligare gemensamma uppfattningar om 

inkludering hos förskollärare och specialpedagoger. Yrkeskategorierna framhåller att de arbetar 

med inkludering genom att skapa aktiviteter utifrån de behov som finns. Detta görs bland annat 

för att alla barn ska ha samma möjligheter till deltagande. De lägger tyngd på deltagandet utifrån 

varje individs egna förutsättningar och förmågor. Dessa uppfattningar liknar Karlsudds 

forskningsresultat där det klargörs att inkludering ska utgå från samma villkor och 

omständigheter. Detta ska således möjliggöra deltagande (2017, s. 144). Förskollärarnas uttryck 

om att få vara en del av gruppen och känslan av att kunna bidra är ytterligare aspekter av detta. På 

samma sätt kopplar vi specialpedagogernas formuleringar om att tillvaron ska vara likvärdig till 

detta värdegrundstänkande. De gemensamma uppfattningarna hos båda yrkeskategorierna där 

respekt, barnets bästa som utgångspunkt och att se alla även tolkas in. Där ingår att skapa en 

förståelse för varje enskild individ. 

 

9.3 Konklusion 

Studiens resultat antyder vissa gemensamma uppfattningar hos yrkeskategorierna, men även 

uppfattningar som skiljer sig åt. Exempelvis synliggörs det att specialpedagogerna i studien mer 

tydligt utgår från ett relationellt perspektiv, medan förskollärarna är mer uppdelade mellan 

perspektiven. Vi kan däremot inte uttala oss om någon generell orsak till detta på grund av det 

begränsade urvalet. Vi uppfattar samtidigt en tydlig medvetenhet hos båda yrkeskategorierna i 

förhållande till barn i behov av särskilt stöd och inkludering. Exempelvis det faktum att 

förskollärarna betonar att även särskilt begåvade barn och introverta barn bör inräknas. Det 

förekommer beskrivningar som skildrar miljöns betydelse för stödbehov och inkludering. De 

flesta deltagarna i studien lyfter fram vikten av att organisera miljön efter specifika behov, men 

samtidigt beakta varje enskild individ. Det finns ett starkt värdegrundstänkande där barnens 
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rättigheter lyfts fram. Tyngden läggs på pedagogernas förhållningssätt för att kunna bemöta varje 

enskild individ och skapa en inkluderande verksamhet.  

Det framkommer även en viss tyngd av samverkan mellan förskollärare och specialpedagoger 

i studien. Förskollärarna uttrycker ett behov av stöd och fortbildning i arbetet med inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd, men endast ett fåtal specialpedagoger uppger arbeta med 

exempelvis handledning. Detta utfall skiljer sig från Göransson m.fl. forskningsresultat där 

handledning är vanligast förekommande (2015, s. 28). Kanske beror denna skillnad på 

begränsade svarsalternativ i vår enkät vilket kan orsaka en missvisande bild av hur det egentligen 

ser ut.  

 

9.3.1 Fortsatt forskning 

Vi har endast kunnat undersöka uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd och inkludering 

utan något egentligt djup. Enkätundersökningen är kvantitativ och utgör därmed ett begränsat 

resultat som inte fullständigt kan representera förskollärare och specialpedagoger. I fortsatt 

forskning skulle det därmed vara intressant att genomföra både kvalitativa intervjuer samt 

observationer. Detta för att kunna fördjupa den respons vi fått och synliggöra hur det faktiskt ser 

ut i praktiken. En annan intressant infallsvinkel skulle kunna vara att observationerna riktar sig 

både till pedagoger för att därmed möjliggöra en jämförelse. Vad gäller pedagogerna kan 

observationen syfta till att synliggöra exempelvis hur pedagoger arbetar med olika verktyg såsom 

tecken som alternativ kommunikation och bildstöd. Men det kan även handla om att observera 

förhållningssätt, planeringsmöjligheter, och så vidare. Hur observationerna skulle se ut beror på 

vad en väljer att fokusera på i vidare forskning. 
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11. Bilagor 

11.1. Bilaga 1: Missivbrev 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Uppsala universitet. Vi genomför en enkätundersökning till 

vårt självständiga arbete. Den riktar sig till dig med utbildning som barnskötare, förskollärare och 

specialpedagog. Enkätundersökningen syftar till att synliggöra olika yrkeskategoriers syn på, 

beskrivning och uppfattning av inkludering av barn i behov av särskilt stöd och om det finns 

några skillnader hos yrkeskategorierna. 

 

Enkäten är uppdelad i ett avsnitt per yrkeskategori; det vill säga ett för förskollärare, ett för. 

specialpedagoger och ett för barnskötare. Du svarar på enkäten i det avsnitt som är avsett för din 

yrkeskategori. Enkäten består av totalt 14 frågor i olika utformning. Du svarar frivilligt på dessa 

och kan därmed välja vilka frågor du besvarar. Frågorna beräknas ta ungefär 5-10 minuter att 

besvara, men det kan variera individuellt. Din medverkan i undersökningen är 100% anonym och 

alla svar kommer behandlas med största konfidentialitet. Det innebär att vi ger en garanti att du 

inte på något vis kan identifieras i denna undersökning. Du kan även närsomhelst avbryta ditt 

deltagande.  

 

Vi är mycket tacksamma för din medverkan och uppskattar alla svar vi får. Ju fler svar, desto 

bättre för vår undersökning. Tack på förhand! 

 

Hälsningar,  

Carolina och Isabelle 

 



 

45 

 

11.2. Bilaga 2: Enkät 
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