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Sammanfattning 

 

Förskolan ska vara en plats för alla barn, oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte.  

Denna studie syftar till att undersöka vad förskollärare och barnskötare har för 

erfarenheter av att arbeta med specialpedagogik i förskolan. Närmare bestämt hur de skilda 

yrkesgrupperna arbetar inkluderande med barn i behov av särskilt stöd, deras förhållningssätt 

och vad som skiljer sig mellan kompetenser de skilda yrkesgrupperna innehar.  

Som metod i studien valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. Sammanlagt 

intervjuade vi 11 pedagoger på fyra olika förskolor i Mellansverige, Uppsala kommun. 

Intervjuerna spelades in och datainsamlingen transkriberades sedan, innan vi gjorde en 

meningskoncentrering för att korta ner respondenternas svar. Studien utgår från 

specialpedagogikens tre skilda perspektiv: det kompensatoriska perspektivet, det kritiska 

perspektivet och dilemmaperspektivet. Centralt har studiens teoretiska utgångspunkt riktat 

in sig på inkluderingsbegreppets olika definitioner.  

Resultatet av studien visade att både förskollärare och barnskötare hade god kunskap om 

vilka barn som är i behov av särskilt stöd och hur man ska arbeta inkluderande med dessa 

barn. Vår studie visade att barnskötarna främst utgick från egna erfarenheter medan 

förskollärarnas kunskap relaterade till kunskap inom specialpedagogikens olika områden. 

Inkludering är något som sker hela tiden på förskolan och utgör en central del i 

pedagogrollen. Förskollärarna och barnskötarna var enade om detta och försöker inkludera 

alla barn på förskolan oavsett om de behöver särskilt stöd, eller inte, med hjälp av olika 

resurser som bildstöd, TAKK och resurspersoner.  

 

Nyckelord: Specialpedagogik, inkludering, förhållningssätt, särskilt stöd 
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1. Inledning 

Vi har valt att undersöka hur förskollärare och barnskötare arbetar med specialpedagogik, 

närmare bestämt vad de olika yrkesgrupperna har för erfarenheter av att arbeta inkluderande 

med barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan. Inkludering i förskolan innebär att både 

pedagoger och barn är delaktiga fysiskt och socialt i verksamheten. 

Dagens samhälle strävar mot likabehandling och jämställdhet, framförallt i skolans värld. 

Alla barn ska behandlas lika och därmed ska varje barns lärande och utveckling vara i fokus. 

Det är lika viktigt att främja barns lärande som har behov av särskilt stöd som att främja barn 

som inte har behov av särskilt stöd. Men hur mycket kunskap har egentligen förskollärare 

och barnskötare om specialpedagogik?  

Under våra praktikperioder har vi träffat barn i förskoleverksamhet som har haft olika 

behov av särskilt stöd. Vi har då sett olika arbetssätt och hur förskollärare och barnskötare 

arbetar inkluderande med specialpedagogik i förskolan. Inkluderingspedagogik för barn som 

är i behov av särskilt stöd har inte sin utgångspunkt i förskolans styrdokument. Den viktiga 

inkluderingsfrågan stammar snarare från förskollärares och barnskötares olika erfarenheter, 

kompetens, vilja, samt media. Därför utgör inkludering en central byggsten i en viktig 

pedagogroll. Vi har sett stora variationer av hur förskollärare och barnskötare arbetar med 

barn som har behov av särskilt stöd i förskolan. Detta pekar på behovet av att vidare studera 

de erfarenheter och åsikter förskollärare och barnskötare har av att arbeta inkluderande med 

barn i behov av särskilt stöd inom de skilda yrkesgrupperna. 

Vi, Linnea Kungsman Persson och Petra Lehkonen, har gemensamt skrivit avsnitten 

Sammanfattning, Inledning, Syfte och Frågeställningar, Forskningsöversikt, Metod 6.2, 

Inledning av Resultat och Analys, Diskussion och Konklusion. Petra har skrivit Bakgrund, 

del 6.5 och 6.6 i Metoden. Linnea har skrivit Teoretiska utgångspunkter och 6.1, 6.3 och 6.4 

i Metoddelen. Petra har genomfört delstudie 1, med förskollärare som intervjukandidater och 

Linnea har utfört delstudie 2, med barnskötare som intervjukandidater. Resultat och analys 

som hör till de olika delstudierna har skrivits av var och en av oss skribenter.   
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2. Bakgrund 

2.1 Barnsynen inom specialpedagogik 

Förskolan ska vara en plats för alla, där barnen ska känna sig trygga och välkomna i 

verksamheten. För att detta ska uppnås spelar barnsynen en stor roll, speciellt för de barn 

som är i behov av särskilt stöd. Barnsynen inom specialpedagogik i Sverige har ändrats 

mycket från 1800-talet fram tills idag. Så kallade “problembarn” vid 1800- talet var 

identifierade med olika begrepp som idiot, fattig och sinnessvag människa. Första läroplanen 

inom skolan föreslogs år 1962 där staten försiktigt ville börja erbjuda mer lämpliga 

anpassningar till barn i behov av särskilt stöd. Däremot tog det sex år innan läroplanen 

tillämpades i skolan och efter det började skolorna integrera barn med olika svårigheter i ett 

”vanligt” klassrum (Girma Berhanu, professor inom specialpedagogik, 2011, s.129-132). 

Förskolan fick sin första läroplan år 1998. Läroplanen betonade pedagogrollen för att 

gränserna mellan skolan och förskolan skulle närma sig varandra och för att lägga grunden 

till barnens livslånga lärande (Johannes Westberg, 2019 s.124). I läroplan för förskolan 1998 

stod det följande om barn i behov av särskilt stöd: 

Alla som arbetar i förskolan skall: samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande 

och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” (Lpfö98, 

s. 13) 

Vid 2000-talet ändrades de dåtida begreppen till barn med intellektuella funktionshinder, 

barn med inlärningssvårigheter och barn med utvecklingsstörning. Under de senare 

decennierna blev barn med olika svårigheter istället benämnda som barn med speciella 

behov. Med en ny diagnos baserad på neuropsykiatriska metoder hittade man flera nya 

diagnoser så som ADHD, autism och Downs Syndrom. Man kan säga att identifiering och 

kategorisering inom specialpedagogiken har varit en aktiv diskussion lika länge som skolan 

har funnits (Berhanu, 2011, s.129-132). I förskolans styrdokument står det idag inte specifikt 

om inkluderingsbegreppet för barn som är i behov av särskilt stöd. I förskolans läroplan står 

det dock att man ska inkludera alla barn oavsett könstillhörighet, för att uppnå en jämställd 

förskoleverksamhet (Lpfö18, s. 12). För att uppnå en inkluderingspedagogik där barnsynen 

anses som bra måste man i sin pedagogroll inkludera alla barn oavsett bakgrund, ursprung, 

etnicitet, kultur, kön och speciella behov i förskolan.   
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka erfarenheter och förhållningssätt förskollärare 

och barnskötare har av att arbeta inkluderande med barn i behov av olika former av särskilt 

stöd.  

Frågeställningarna är följande:  

 Hur definierar förskollärare och barnskötare barn i behov av särskilt stöd? 

 Finns det skilda erfarenheter förskollärare respektive barnskötare har av att arbeta 

inkluderande med barn i behov av särskilt stöd? 

 Vilken utbildning, kompetens och ansvar menar förskollärare och barnskötare att de 

har i relation till arbetet med inkluderande arbete av barn i behov av särskilt stöd? 
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4. Forskningsöversikt 

I kommande avsnitt beskriver vi specialpedagogik och dess innebörd, vilka barn som är i 

behov av särskilt stöd, förskolans och pedagogernas roll och avslutningsvis begreppen 

inkludering och exkludering som utgör en central del i vår studie.  

4.1 Specialpedagogik  

Människor är olika på många sätt. Vi har alla olika individuella förutsättningar. Det 

människor har gemensamt är det livslånga lärandet som startar redan när vi föds och som 

förskoleverksamheten ska utgå från. Begreppet livslångt lärande utgör utveckling, lärande 

och omsorg i förskolan beskriver Eva Björck-Åkesson. En del barn behöver extra stöd redan 

från förskoleålder för att utvecklas som de behöver i sitt lärande, utifrån det har 

specialpedagogiken utformats, en pedagogik som ger tillgång till särskilt stöd i 

verksamheten (2014, s. 24). Ingemar Gerrbo, doktorand inom specialpedaogik, lyfter fram 

att specialpedagogik oftast beskrivs som något som läggs till när en vanlig pedagogik inte 

räcker till i förskolans verksamhet. Denna beskrivning av specialpedagogik är dock inte 

tillräcklig enligt Gerrbo. Forskaren anser att specialpedagogikens mening istället blir något 

negativt då det oftast är svårt att definiera en vanlig pedagogik och specialpedagogik: ”Vad 

är en vanlig pedagogik?”, ”Varför räcker den inte till?”, ”Vilka pedagoger har ansvar för 

specialpedagogiken?”, ”Vad händer om specialpedagogik inte heller räcker till?” och ”Vad 

gör man då?” (2012, s.36-38). Forskaren anser att man inte ska se specialpedagogiken som 

en speciell pedagogik utan mer som pedagogiska insatser som är riktade mot barn i behov 

av särskilt stöd (ibid). Enligt Kristian Lutz finns det två olika pedagogiska insatser: proaktiva 

(förebyggande) och reaktiva (sätts in efter att svårigheter upptäckts) (2013, s.45). Utifrån 

inkluderingsbegreppet ska pedagogiska handlingar sträva mot det proaktiva, för att kunna 

anpassa verksamheten utifrån barns olika behov och för att minska utpekandet och 

kategoriseringar av barnen (ibid). I förskolan använder pedagogerna oftast specialpedagogik 

som ett redskap för att kunna få hjälp av en specialpedagog, barnhabiliteringen och 

barnavårdcentralen. De kan ge tips till pedagoger i verksamheten på hur man kan arbeta så 

att barn i behov av särskilt stöd får det bästa möjliga stödet i sin utveckling (Björck-Åkesson, 

2014, s.29).  
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Resurser finns ofta i skolvärlden för att kunna ge stöd till barn i behov av särskilt stöd. 

Resurs är ett brett begrepp inom specialpedagogiken. Det innebär oftast kostnader, 

materialuppdelning av barngruppen, förskollärarnas kompetens, kulturellt kapital och 

specialkompetens inom specialpedagogiken. Ekonomi anses vara den viktigaste pusselbiten 

inom förskoleverksamheten. Vissa barn i förskolan som är behov av särskilt stöd behöver 

ofta en resursperson som är med barnet under dagarna för att kunna ge det bästa möjliga 

stödet för barnets utveckling och lärande. Förskolan måste ansöka om pengar från 

kommunen för att kunna anställa en resursperson (Peder Haug, 1998, s.51).  

4.2 Vilka barn är i behov av särskilt stöd?  

För att enkelt förstå vilka barn som behöver särskilt stöd delar Björck-Åkesson in barnen i 

identifierade och inte identifierande funktionshinder (2014, s. 27). De barn som har 

identifierade funktionshinder har blivit diagnostiserade med exempelvis CP-skada, autism 

eller Downs Syndrom och tillhör överkategorin. Barn som inte blivit diagnostiserade med 

ett funktionshinder är kategoriserade i “gråzonen”. Barnen har exempelvis språk- och 

talproblem och har därmed svårt med sitt samspel (ibid). För att få en mer djupgående 

förståelse om vilka barn som är i behov av särskilt stöd delas barnen in i underkategorier: 

barn med rörelsehinder, utvecklingsstörning, språkhandikapp, hörsel- och synhandikapp och 

medicinska handikapp. Inom medicinska handikapp ingår: astma, allergier, eksem, epilepsi, 

diabetes, psykiska störningar, emotionella och psykosociala störningar, samt 

barndomspsykos (Anette Sandberg & Martina Norling, 2014, s. 46). Lutz hävdar att när 

barnet får det särskilda stöd de behöver kan barnet på egen hand, eller i sällskap med andra, 

utveckla sitt lärande och på så sätt möts pedagogiken i den proximala utvecklingszonen. 

Detta begrepp innebär att barnet på egen hand eller tillsammans med andra kan utveckla sin 

förmåga genom att barnet möter en pedagogik som är anpassad för kunskaper som barnet 

redan innehar (2013, s. 24).  

4.3 Förskolans och pedagogens roll 

Förskoleverksamheten och pedagogrollen utgör nyckeln för att förskolan ska vara en plats 

för alla. I skollagen står det följande:  

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd 

som deras speciella behov kräver (SFS, 2010:800, kap 8, 9 §) 
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Även Lutz menar att i förskoleverksamheten är rektorn överordnad i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd. I slutändan är det rektorn som tar beslut om pedagoger ska arbeta med 

specialpedagogik som hjälpmedel i verksamheten (2013, s. 40). Pedagoger och 

verksamheten är också en ledstjärna i förskolan eftersom pedagogrollen och förskolans miljö 

sätter grunden till barns livslånga lärande. Barn har olika förutsättningar och detta ska 

beaktas och främjas på olika sätt redan från förskoleåldern. Förskoleverksamheten ska av 

den orsaken arbeta på ett sätt som stimulerar och inkluderar alla barns behov. Johanna 

Lundqvist menar att en fungerande specialpedagogisk verksamhet ska innebära att alla i 

förskoleverksamheten oavsett med eller utan utbildning ska bidra (2018, s. 42).  För att 

arbetssättet ska fungera, krävs det ett arbetslag med kunskaper och vilja, samt arbete med 

olika styrdokument. Utöver förskolans läroplan och skollagen, ska det finnas specifika 

styrdokument i varje kommun för barn i behov av särskilt stöd bestående olika mål 

(Sandberg & Norling, 2014, s. 47). I läroplanen står det skrivet att arbetslaget tillsammans 

ska lägga märke till alla barn och ge dem stimulans, ledning och särskilt stöd vid behov som 

de behöver i sin utveckling (Lpfö18, s. 15). För att pedagoger ska arbeta mot detta, krävs det 

att pedagogerna är närvarande i sin roll och tar hjälp av teoretiska verktyg, menar Ninni 

Wahlström. Hon skriver vidare att dessa två hjälpmedel skapar den optimala pedagogiska 

verksamheten ur ett socialt och kulturellt perspektiv (2016, s. 5). 

4.4 Inkludering och exkludering  

Specialpedagogiska frågor kan vara komplicerade. Lundqvist beskriver att den som arbetar 

med specialpedagogik hämtar olika kunskaper, erfarenheter och teorier från flera olika 

områden och vetenskaper. Exempelvis hämtas kunskap från områden som psykologi, 

medicin, didaktik, sociologi, filosofi och pedagogik (2018, s. 29). Som tidigare nämnt i 

inledningen är likabehandling och jämställdhet något som arbetas för, framförallt i skolans 

värld. Ett av specialpedagogikens viktiga begrepp inom pedagogik som anspelar på denna 

viktiga grundsyn är inkludering och i studien har vi valt att rikta in oss på detta begrepp 

(Björck-Åkesson, 2014, s. 30). Svenska Unescorådet redogör att inkludering skapar 

möjligheter till att möta barn i deras olika behov och på så sätt ge alla barn likvärdig 

utbildning utifrån läroplanen, utan exkluderingar. Skolvärlden ska också anordna 

organisationen och använda lärstrategier och resurser i verksamheten för att kunna 

tillgodogöra alla barns behov och svårigheter (2008, s. 14). Inkluderande pedagogik syftar 

till att man är delaktig i situationerna i förskoleverksamheten, fysiskt och socialt, från både 
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pedagoger och barn. Ett barn i förskoleåldern går delaktighet ut på att vara aktiv, engagerad 

och själv kunna bestämma över sin dag. Trots att barn tillbringar många timmar i förskolan 

med andra barn betyder det inte att det är givet att barnet är tillräcklig delaktig i alla 

situationer i förskolan. I denna aspekt kommer pedagoger in som en hjälpande hand med 

exempelvis olika verktyg av särskilt stöd (Björck-Åkesson, 2014, s. 30).  

Lundqvist Johanna, universitetslektor inom specialpedagogik; Allodi Westling Mara, 

professor i specialpedaogik & Siljehag Eva, universitetslektor inom specialpedagogik, lyfter 

fram två begrepp inom inkludering: inkluderande utbildning (inclusive education) och 

förskolans inkludering (preschool inclusion) som är viktiga i förskolans verksamhet (2016, 

s.125). Inkluderande utbildning handlar om förskolor som är tillgängliga för alla barn där de 

får vara en del i undervisningen. Förskolans inkludering handlar istället om att barn i behov 

av särskilt stöd, eller inte, är aktiva deltagare i undervisningen. Barn i behov av särskilt stöd 

får den särskilda tillgången för att kunna utvecklas, lära sig, känna sig delaktiga och skapa 

nya relationer i förskolan (ibid). Forskarna undersökte hur pedagoger i allmänna och 

specialiserade förskolor arbetar med inkludering i praktiken. De hittade skillnader mellan 

dessa två typer av förskolor. Pedagoger i allmänna förskolor lyfte fram att barn oavsett stöd 

eller inte trivs i barngrupper där de leker tillsammans, hjälper varandra och lär sig av 

varandra. Personalen i specialiserade förskolor betonade istället att barnens lärande och 

utveckling kan se annorlunda ut även fast barnen har samma diagnos eller svårigheter och 

det är därför viktigt att erbjuda one-on-one undervisning i förskolan (2016, s.130-131). One-

on-one undervisning innebär att barn i behov av särskilt stöd får intensiv träning och terapi 

utanför barngruppen i förskolan. Där en pedagog hjälper barnen att träna på saker som är 

svåra för dem (ibid). 

Mariam John Meynert, doktorand i sociologi, skriver i sin studie om hur respondenterna 

inom skolan upplever skillnader mellan exkludering och integrering. Exkludering inom 

denna studie är ett sätt att separera barn i behov av särskilt stöd från de andra barnen som 

går i allmänna skolor. Barn som är i behov av särskilt stöd ses som en egen grupp som går i 

specialiserade skolor där de får undervisning och stöd från pedagoger som har en utbildning 

inom specialpedagogik. Några respondenter i studien ansåg att barn i behov av särskilt stöd 

ska ha en miljö där de inte behöver känna sig stressade för att kunna utveckla och lära sig. 

Exkludering kan trots detta ge en negativ påverkan då barn som är i behov av särskilt stöd 

kan känna sig utanför från de andra barnen som går på den ”vanliga” skolan, eftersom ingen 

gemenskap skapas. Integrering kan oftast ses som ett begrepp som finns mellan exkludering 

och inkludering. Begreppet enligt studien (Vänd på Begreppet enligt; ”Enligt studien ses 
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begreppet som”…) ses som ett system där barn i behov av särskilt stöd går i specialiserade 

klasser inom allmänna skolor, för att ge dem chanser att lyckas. Dessa barn får också 

möjligheten att delta i en “vanlig” undervisning några gånger i veckan för att känna sig 

delaktiga i ett större sammanhang. Integrering kan också ses som ett fungerande system, för 

att förena två världar i allmänna skolor. Trots det, kan det ändå finnas brister i systemet. 

Barn i behov av särskilt stöd känner (sig inte alltid) inte alltid sig bekväma i specialiserade 

klasser även fast de får möjligheten att delta i det “vanliga” rummet. Integrerandet i skolans 

värld enligt John Meynert kan lätt börja luta mot exkludering och utifrån det ska 

pedagogerna i allmänna skolor avvakta för att inte hamna på fel spår (2014, s.7-9).  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenterar vi inledningsvis studiens teori, som är specialpedagogikens tre 

skilda perspektiv. Vidare redovisar vi innebörden av svag och stark inkludering.  

Avslutningsvis beskriver vi olika definitioner av inkluderingsbegreppet som utgör teorins 

centrala begrepp och som är väsentligt för denna studie för att beskriva pedagogernas arbete 

med inkludering med barn i behov av särskilt stöd.  

5.1 Val av teori 

Claes Nilholm redogör för att man inom specialpedagogisk forskning finner tre olika 

perspektiv: kompensatoriska perspektivet, kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet 

(2007, s. 20-22). I denna studie kommer alla perspektiv inom specialpedagogik presenteras, 

men fokus kommer ligga på inkluderingsbegreppet som har sin utgångspunkt i det kritiska 

perspektivet (2007, s. 89). Utmärkande drag inom specialpedagogik är att särskilda behov 

kännetecknas som individens egenskap, behoven kategoriseras i problemgrupper, speciellt 

stöd förespråkas men inte inkludering, stödet ges direkt till de diagnostiserade problemen 

hos individerna och individens svårigheter ses som antingen medfödda eller bundna till 

personen (2007, s. 17). 

Det kompensatoriska perspektivet dominerar och utgör en central del inom 

specialpedagogiken. Perspektivets huvudsakliga idé är att hjälpa individer med deras olika 

problem genom att kategorisera dem med hjälp av olika problemgrupper utifrån 

psykologiska och neurologiska processer. Utifrån gruppernas olika problem hittas metoder 

och åtgärder för att kompensera dessa problem som individerna har i respektive 

problemgrupper (Nilholm, 2007, s. 25).  

Det kritiska perspektivet däremot ses som en motsats till det kompensatoriska 

perspektivet. Svårigheterna personen i fråga har spåras till faktorerna utanför individen och 

inte utifrån problemgrupper och utifrån psykologiska och neurologiska processer. Detta 

synsätt innebär att barns individuella olikheter är grunden och därefter anpassas det 

pedagogiska arbetet. Barnet har fullt fokus i detta perspektiv och ses därför som en tillgång 

i förskolan. Undervisningen ska anpassas utifrån barnets behov och förutsättningar, så att 

även barn som är i behov av särskilt stöd blir inkluderade i den vanliga pedagogiken och får 

en chans att känna sig delaktiga i resten av barngruppen. Inkluderingsbegreppet har växt 
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fram från det kritiska perspektivet och inkludering ses som något positivt i praktiken 

(Nilholm, 2007, s. 17).  

Dilemmaperspektivet är inte lika välarbetat, till skillnad från de andra två perspektiven. 

Perspektivet tog sin kraft i kritiken från det kritiska perspektivet och delvis av det 

kompensatoriska perspektivet. För att förstå dilemmaperspektivet redogör Nilholm vad 

dilemma har för betydelse: konflikter som sällan går att upplösas, men som hela tiden kräver 

beslut. Dilemmaperspektivet kan även ses som sociokulturellt, eftersom man intresserar sig 

var dilemman tar sitt utlopp i kulturella och sociokulturella förhållanden. Ett vanligt dilemma 

som återkommer inom skolvärlden är att alla barn ska få en likvärdig undervisning samtidigt 

som förskoleverksamheten ska anpassas utifrån barnets olika behov och intressen. Det kan 

då uppstå en svår valsituation mellan gemenskapen och särskilt anpassning av pedagogiken. 

Dilemman tar med andra ord form under faktiska omständigheter (2007, s.61-62). En aspekt 

som dilemmaperspektivet skiljer sig från det kritiska perspektivet, är att kategoriseringarna 

av individens olikheter som förekommer i det kompensatoriska perspektivet kommer ske i 

praktiken vare sig pedagogerna vill det, eller inte (2007, s. 66-67). Barn i behov av särskilt 

stöd kan sättas i en tillrättalagd miljö för att få den hjälp de behöver i ett dilemmaperspektiv. 

Detta arbetssätt kan ses som exkludering eftersom barnet inte vistas tillsammans med resten 

utav barngruppen. Nilholm skriver dock vidare att det även ses som ett inkluderande 

tankesätt i ett dilemmaperspektiv, eftersom man vill hjälpa barnen inför kommande arbetsliv 

(2007, s. 80). 

5.1.1 Svag och stark inkludering  

Svag inkludering ska en kunnig förskollärare sträva mot hela tiden i förskoleverksamheten. 

Denna definition av inkludering innebär att man inkluderar alla barn i pedagogiken, men att 

det finns undantag från den allmänna grundregeln. Dessa undantag innebär att inkludering 

är en process som tar tid i praktiken, samt att den inte alltid är lämpar sig till alla barn. I 

Sveriges skollag finner man svag inkludering då det finns möjlighet till att skapa särskilda 

specialskolor med speciell pedagogik för barn som har olika diagnoser (SFS, 2010:800, kap 

12, 2 §). Svag inkludering ses inte som en exkludering i specialpedagogiken och heller inte 

svag utifrån ett historiskt perspektiv. Stark inkludering innebär att förskolans pedagogik ska 

anpassas utifrån barnens olikheter och att barn i behov av särskilt stöd ska vistas tillsammans 

med resten utav barngruppen, i det så kallade ”vanliga” rummet (Reidun Carlsson, lektor för 

humaniora och samhällsvetenskap, & Claes Nilholm, forskare och professor inom 

specialpedagogik, 2004, s. 81-82) 
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5.2 Definitioner av inkludering 

Kerstin Göransson & Claes Nilholm som är professorer inom specialpedagogik (2014, s. 28) 

tar upp tre kvalitativa definitioner av inkluderingsbegreppet som ingår i de olika 

perspektiven som nämndes ovan. Den individorienterade definitionen innebär att 

inkludering grundar sig endast på det enskilda barnet och gemenskapen i skolan finns det 

inget fokus på. Barn med behov av särskilt stöd kan vistas i en klass där undervisningen 

omfattar föreläsningar eller eget arbete, men med inget gemensamt mål eller ingen 

identifiering av barngruppen (2014, s. 29). Denna definition av inkludering återfinns i det 

kompensatoriska perspektivet där särskilda behov kännetecknas som individens egenskap 

och inkludering förespråkas inte (Nilholm, 2007, s.25). Den gemenskapsorienterade 

definitionen av inkludering innebär att alla barns olikheter ses som en tillgång inom 

skolvärlden. I detta inkluderingssystem har förskolan ansvar för att inga kategorier av barn 

utgörs oavsett deras individuella personlighetsdrag. Demokratiska processer, gemenskap 

och samarbete är centrala och betydelsefulla för att barnen ska få känna sig pedagogiskt och 

socialt involverade. Den pedagogiska delaktigheten betyder att barnen känner sig delaktiga 

i gemenskapen i lärandet och får möjligheten att utvecklas utifrån barnens egna 

förutsättningar (2014, s. 28). Denna definition av inkludering kopplas direkt till det kritiska 

perspektivet, där pedagogiken anpassas utifrån barnens individuella olikheter (2007, s. 17). 

Den placeringsorienterade definitionen innebär att barn i behov av särskilt stöd inte befinner 

sig i det ”vanliga rummet” med resten utav barngruppen. De sätter barnen med olika 

svårigheter i en fysisk miljö där pedagogiken anpassas (2014, s. 29). Detta arbetssätt kan ses 

som exkludering av barnen, men utifrån dilemmaperspektivet är detta inkludering i en 

exkluderande miljö då man vill hjälpa barnen som är i behov av särskilt stöd (2007, s. 80).  
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6. Metod 

I följande avsnitt redovisas studiens metodologiska delar. Inledningsvis presenteras metod 

för datainsamling, följt av urval och avgränsningar, databearbetning och analysmetod, samt 

reflektion av metod. Vidare diskuteras studiens reliabilitet och validitet och slutligen 

redovisas de etiska hänsynstaganden som vi har förhållit oss till i studien. 

6.1 Metod för datainsamling  

Kvalitativa intervjuer var den metod vi valde i syfte att undersöka förskollärares och 

barnskötares erfarenheter av att arbeta inkluderande med barn som har behov av särskilt stöd 

i förskolan. Steinar Kvale & Svend Brinkmann menar på att använda sig av kvalitativ 

intervjumetod ger möjlighet till att få svar på respondenternas egna åsikter (2014, s. 19). 

Intervjufrågorna är uppbyggda med hjälp av metoden fokuserad intervju. Judith Bell 

beskriver att denna metod innebär att strukturen och ramarna bestäms i förväg genom att 

man har valt specifika teman med en rad olika frågeställningar som har sin utgångspunkt i 

studiens syfte (2016, s. 194-195). Detta gör att vi håller oss till en kvalitativ studie, eftersom 

denna metod hänvisas till ett vardagligt samtal med struktur och syfte (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 19). Vidare beskrivs det att kvalitativa intervjuer kännetecknar att man ställer 

okomplicerade och raka frågor och på så sätt får man tydliga svar av respondenterna (2014, 

s. 25). Med denna metod kan vi få fram vilka erfarenheter respondenterna har i sitt bagage, 

samt hur de tänker och känner i sina livsvärldar (Jan Trost, 2010, s. 43-44). Livsvärld 

förklarar Monica Dalen på ett enkelt sätt att det innebär en individs olika intryck från sina 

upplevelser och hur personen reflekterar över dessa (2015, s. 15). Denna metod passade vår 

undersökning då den utgår ifrån respondenternas syn på ett specifikt ämne och vi som 

intervjuare använder oss av både kunskap och respondenternas livsvärld för att erhålla en 

balans (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 47).  

6.2 Urval och avgränsningar 

För att uppnå en större vidd av vår studie valde vi att intervjua både förskollärare och 

barnskötare, för att kunna göra en jämförelse mellan de olika yrkesgrupperna. Intervjuerna 

avgränsades och genomfördes i Mellansverige, Uppsala kommun. Totalt intervjuades 11 

personer, förskollärare och barnskötare. Petra intervjuade sex förskollärare och Linnea 
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intervjuade fem barnskötare. Trost lägger vikten på att kvalitativa intervjuer ska bestå av ett 

fåtal väl genomförda intervjuer, istället för flertal kvantitativa intervjuer. Detta ger 

intervjuunderlaget mer värde, eftersom intervjuer vid stor mängd kan bli svåra att arbeta med 

(2010, s. 143). Vi valde att använda oss av bekvämlighetsurval för att hitta respondenter till 

vår studie. Bekvämlighetsurval är ett strategiskt val där forskaren väljer att intervjua 

respondenter som passar till studien (Trost, 2010, s.140). Vårt ämne i vår studie riktar sig till 

de flesta förskolorna och det gjorde enkelt för oss att strategiskt välja ut respondenter. Två 

av förskolorna vi besökte hade vi haft vår senaste praktikperiod på, det gjorde att vi visste 

sedan tidigare att intresset fanns där. De andra tre förskolorna valdes ut då de visade mycket 

stort intresse när vi skickade ut en förfrågan om intervjuer till olika förskolor. När vi hade 

genomfört intervjuer på sex förskollärare och fem barnskötare beslutade vi oss att vår femte 

inplanerade förskola inte behövdes besökas. Vi upplevde att upprepande svar återkom och 

vi ansåg då att vi hade fått tillräckliga svar till undersökningen av vår studie.  

6.3 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudinspelning via våra mobiltelefoner och sedan 

transkriberade vi den insamlade datan. För att korta ner respondenternas svar använde vi oss 

meningskoncentrering i citaten i resultat-och analysdelen. Kvale & Brinkmann uppger att 

meningskoncentrering innebär att man kortar ner intervjukandidaternas uttalande i frågorna 

i intervjuerna (2014, s. 246). Frågeguiden som användes under intervjuerna med 

förskollärarna och barnskötarna utformades efter tematisering. Det motsvarar att man 

använder sig av forsknings-och teorifrågor. Frågorna omformulerades men var skapligt 

strukturerade för att få tydliga svar från intervjukandidaterna (2014, s. 147). För att uppnå 

en kvalitativ intervjustudie använde vi de sju stegen i en intervjuundersökning som Kvale & 

Brinkmann redogör för. I första stadiet tematiserade vi frågorna, sedan planerade vi 

upplägget av frågeguiden, i tredje stadiet intervjuade vi respondenterna, följt av att vi 

formulerade intervjukandidaternas svar till skrift och analyserade svaren, i sjätte stadiet 

redogjorde vi för intervjuresultatens reliabilitet och validitet och avslutningsvis rapporterade 

vi resultatet utifrån etiska hänsynstaganden (2014, s. 144-145). 

6.4 Reflektion över metod  

Metoden vi använde till vår frågeguide vi sammanställde till våra intervjuer som skulle 

utgöra vår kvalitativa studie anser vi vara hållbar. Vi fick många intervjukandidater från 
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både förskollärare och barnskötare som medverkade i intervjuerna vilket utgjorde att vi fick 

ett brett resultat. Vi hade kunnat tematisera frågorna på ett bättre sätt och ta upp frågorna 

vad och varför innan hur-frågorna. På så sätt hade ”hur”-frågorna blivit lättare att svara på 

(Kvale & Brinkmann, s. 148). Vi upplevde också att vissa av frågorna var svårare att besvara 

på än andra, speciellt frågan om ”det fanns undergrupper för barn som är i behov av särskilt 

stöd”. Delvis förstod vi att det berodde på de olika yrkesgruppernas kompetens och 

erfarenheter inom specialpedagogik, men även hur frågan var utformad från början. I 

efterhand skulle vi ha tagit bort den frågan, eftersom vi redan hade en fråga som handlade 

om vilka barn som är i behov av särskilt stöd där många av intervjukandidaterna presenterade 

både övergrupper och undergrupper inom detta område.  

6.5 Reliabilitet och validitet 

För att kunna jämföra skillnader i de olika yrkesgrupperna på så trovärdigt sätt som möjligt 

fick alla respondenter svara på samma frågor under intervjuerna. Deras tolkningar och 

åsikter i intervjuerna kan ha påverkat reliabiliteten i studien. Bell anser att 

intervjukandidaterna har olika händelser och erfarenheter i sitt bagage som kan ha påverkat 

deras svar. Intervjuerna genomfördes på olika tidpunkter vilket också kan ha en påverkan i 

studien (2016, s.133-134). Vi anser att vi fick väldigt många svar av respondenterna och 

mellan dessa svar kunde vi se flera likheter. Utifrån detta anser vi att reliabiliteten av vår 

studie är relativt god, då man kan få samma svar trots olika tidpunkter.  

Validiteten redogör om en viss fråga beskriver det som intervjuaren vill att den ska mäta 

(Bell, 2016, s.134). Som vi lyfte upp ovan påverkar studiens validitet frågan om ”det fanns 

undergrupper för barn i behov av särskilt stöd”. Under transkriberingen framträdde vissa 

delar mer än andra, och utifrån detta valde vi att använda de viktigaste delarna. Vi gjorde en 

tolkning av vilka delar som var mest relevanta och det innebar att tolkningarna också 

påverkade validiteten i studien. Resultatet i studien gav därför inte en fullständig sanning 

om förskollärares och barnskötares erfarenheter av att arbeta inkluderande med barn i behov 

av särskilt stöd i förskolan. Reliabiliteten kan vara relativ hög i studien då frågor kan ge 

likadana svar men validiteten behöver inte vara lika hög, då frågorna kan lämnas obesvarade 

och behöver på grund av detta är inte alltid frågorna likvärdiga med studiens huvudsakliga 

syfte (2016, s.134). 
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6.6 Etiska hänsynstagande  

Enligt vetenskapliga området ska man ta hänsyn till etiska individskyddskraven i sin studie. 

Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen som kallas informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2002, s.6-14).   

Innan genomförandet av intervjuerna skickade vi ut ett informationsbrev, 

samtyckesblankett och frågeguide till alla utvalda respondenter. Intervjukandidaterna har 

alltid rätt att känna till allmän information om studien: syfte, deltagarens rättigheter, vilka 

villkor som gäller för deras deltagande och att det är frivilligt att delta i studien. Alla 

förskollärare och barnskötare fick läsa igenom dokumenten innan de skulle intervjuas, om 

de inte hade läst dokumenten innan. Detta gjorde vi för att kunna säkerställa att ingenting 

skulle vara oklart för deltagarna samt att de skulle kunna känna sig trygga med oss och 

medverkandet i vår studie (ibid).  

Respondenterna skrev också under samtyckesblanketten tillsammans med oss där de 

kunde bestämma om de ville vara med i studien eller inte. Intervjukandidaterna hade också 

rätt till att avbryta när som helst under intervjuns gång, samt ångra sig i efterhand om de inte 

ville vara en del av studien längre. De blev också informerade att intervjuerna skulle spelas 

in och att deras personliga uppgifter inte kommer att användas i studien, samt att inga 

obehöriga kommer kunna ta del av ljudinspelningarna. Alla intervjuer kommer endast att 

användas i denna studie och ingen annan vetenskaplig studie, vilket vi också tog upp i 

informationsbrevet och samtyckesblanketten (ibid).  
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7. Resultat och Analys 

I följande avsnitt presenteras resultat och analys av de två delstudierna. Eftersom de flesta 

frågorna i frågeguiden behandlar viktiga ämnen som är kopplade till att arbeta inkluderande 

med barn som har behov av särskilt stöd i förskolan har vi utgått från dessa intervjufrågor i 

resultatet och analysen. Detta binder ihop med studiens syfte och forskningsfrågor. Tre olika 

teman används som rubriker som kom fram under studiens gång: ”synen på barn med behov 

av särskilt stöd, ”arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd” och 

”barnskötarens ansvar för att kunna kontinuerligt bemöta alla barn och vårdnadshavare”. 

Första delen i avsnittet redogörs empirin från delstudie 1, där sex förskollärare utgör 

intervjukandidaterna. Den andra delen i avsnittet representerar empirin från delstudie 2, där 

fem barnskötare utgör intervjukandidaterna. Alla respondenters namn är fiktiva för att 

bibehålla anonymiteten. Resultat och analys sker löpande i båda delstudierna.  

7.1 Förskollärarens arbete med att inkludera barn som har behov 
av särskilt stöd i förskolan – Resultat och analys, delstudie 1 

I detta avsnitt kommer resultatet och analysen att presenteras för studien. Här introduceras 

förskollärarnas erfarenheter av att arbeta inkluderande med barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan. Sex stycken förskollärare (Förskollärare Adam, Britta, Cecilia, Denise, Emilia, 

Frank) deltog i studien.  

7.1.1 Synen på barn i behov av särskilt stöd  

Förskollärarna anser att specialpedagogik är en viktig del i förskolans verksamhet för att 

kunna möjliggöra den bästa verksamheten för barnen där de får den bästa förutsättningen att 

lära och utveckla sig. De hävdar att barn i behov av särskilt stöd ska få den inkluderande 

pedagogiken där de får känna sig delaktiga i resten utav barngruppen som gör att de kan 

klara sig på egen hand senare i livet: 

Ja men det är viktigt att alla barn ska få samma chans i livet. […] och har man inte specialpedagogik 

eller om man inte tänker på olika sätt då kommer ju inte alla barn få samma rätt i livet. (Förskollärare 

Emilia, 2019) 

Det är jätteviktigt, för att det är en kunskap som vi inte har, som är mer inriktad och fokuserad. Som 

tänker jag är något extra yttre. En sån man absolut ska använda sig av. […] För att vi är anmäla läkare 

och dom här är specialister om man ska jämföra så. […] För att det är jätteviktigt att ha dom. Att man 

samarbetar kring det här då. Vi har bilden av barnet och dom har kompetenser i hur man ska jobba 

vidare. (Förskollärare Cecilia, 2019) 
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Majoriteten av förskollärarna berättar också att de är medvetna om vilka barn det är som 

behöver särskilt stöd i förskolan. De flesta lyfter att de barn som är i behov av särskilt stöd 

har olika diagnoser eller svårigheter som till exempel har att göra med språkutvecklingen, 

talet samt samspelet i leksituationer. Under de stora diagnoserna så som CP-skada, autism 

och Downs Syndrom finns det även undergrupper, men endast två förskollärare lyfter detta:  

[…] först är det dom som har redan diagnos som kommer hit. Dom är ju absolut dom barnen som är 

behov. Men sen kan man se dom andra barn som man har jobbat ett tag. Då ser man väldigt tydligt vissa 

barn som kanske sticker ut antingen i beteende eller inlärning speciellt språk tänker jag […] 

(Förskollärare Adam, 2019) 

Så klart det finns dom här stora diagnoserna men sen så alla barn är ju olika och behöver olika delar, 

för ett barn kanske klarar inte det här, med det betyder inte att dom har någon diagnos. Barnet kanske 

inte har så lätt hemma. Det kan vara att det finns en social anmälan bakom och därför är det här barnet 

också behov av särskilt stöd. (Förskollärare Emilia, 2019)  

Några förskollärare anser att de har svårigheter i att se vilka barn som är i behov av särskilt 

stöd eller inte i förskolan. Enligt dessa förskollärare är det lättare att märka av vilka barn 

som är i behov av särskilt stöd på sina arbetsplatser på grund av att de har tid att lära känna 

alla barns individer, pratar med sina kollegor och samarbetar med barnens vårdnadshavare:  

Ja på den här förskolan kan jag ju se det. […] men skulle jag komma till en annan förskola så kanske 

jag inte på en gång kan säga ”Åh men där har jag nog ett barn på den avdelning som skulle vara behov 

av särskilt stöd”. Utan då måste jag nog kanske vara där ett par dagar eller under någon vecka eller en 

månad för att kunna se det […] (Förskollärare Frank, 2019) 

Vissa av förskollärarna anser att det är svårt att se dessa svårigheter när barnen är små och 

att man avvaktar några år innan man kan märka vilka barn som behöver särskilt stöd. Vissa 

pedagoger känner att de inte har kunskapen som krävs inom detta område, och vissa har en 

viss osäkerhet att se barnens svårigheter på fel sätt. En förskollärare säger att man ska våga 

se mer och ta sina observationer på allvar, för att säkerställa barns utveckling så tidigt som 

möjligt och att minska problem senare i livet: 

[…] asså ju mer erfaren man blir som förskollärare, ju mer vågar också plinga klockan tidigare. […] 

Men många vågar inte liksom för att det kanske är, nej men jag kanske gör fel och det blir ingen bra. 

Men ibland kanske det är bättre att man gör det och sen så inser man men det här var ingenting. Än att 

dom blir fem och så ser man, gud vilka stora problem det är här. Så att då tycker jag att är bättre att 

nästan göra mer från början än att inte göra någonting. (Förskollärare Emilia, 2019) 

7.1.2 Arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd  

Majoriteten av förskollärarna anser att alla barn ska vara inkluderade i barngruppen och att 

ingen får pekas ut då alla barn har samma rättigheter i livet. Utifrån den 

gemenskapsorienterade definitionen inom det kritiska perspektivet ska man planera 

aktiviteter utifrån barn som är i behov av särskilt stöd, för att kunna ge möjligheten att lyckas 

till alla barn. Samtidigt ska miljön vara tillgänglig för alla barn oavsett stöd, eller inte, får 

känna sig inkluderade och delaktiga i förskoleverksamheten: 



 

 

18 

 

[…] Jag tycker dom här barnen ska få vara med lika mycket som alla barn. Dom har samma rättigheter 

inom att dom går i en grupp med barn som inte har det här behov som dom har. Då är dom en del av 

gruppen och det jobbar vi väldigt starkt just med våran barngrupp. Dom ska se det här barnet som ett 

vanligt barn, det är inget speciellt. […] Jag tycker viktigt är ändå att dom är med i barngruppen att man 

inte skiljer dom åt att dom blir som en egen grupp. […] (Förskollärare Adam, 2019) 

[…] Alla barn ska kunna delta i det vi gör och vara i dom miljöerna vi är. Och i den mån som det behövs 

så anpassar vi ju miljöerna och aktiviteterna efter barnen. Det är inte barnen som ska anpassa sig efter 

oss eller liksom normen […] för att alla ska känna sig inkluderade och att man är viktig. Vi pratar 

mycket om gruppen asså gruppen som styrka att vi är varandras styrka att vi lyfter varandras olikheter 

och styrkor och svagheter som någonting positivt så att säga, berikande. (Förskollärare Denise, 2019) 

Jag försöker tänka så här att egentligen så är det ju att alla barn behöver samma saker och jag brukar 

egentligen tänka att jag ska gå utifrån barn med särskilt stöd och inte utifrån dom andra barnen. Så jag 

börjar och tänka: okej hur det ska funka för det här barnet som behöver extra och sen får dom andra 

hänga på. […] Jag kan inte göra så kanske alltid alltid alltid men ofta så är min tanke att jag göra så. Att 

jag börjar från barnet som har särskilda och sen så kommer dom andra barnen runt om kring […] Men 

är det så att barnet med behov av särskilt stöd funkar så kommer alla andra också funka. (Förskollärare 

Emilia, 2019) 

Vissa förskollärare tycker att inkludering av barn med behov av särskilt stöd är mer eller 

mindre utmanande. Några barn klarar inte av att vara i barngruppen mer än 15 minuter och 

därför behöver barnet ibland vara i ett annat rum med en pedagog, för att kunna lära och 

utveckla sig i sitt eget lärande. Utifrån detta kan inkluderingen i en barngrupp bli svagt, då 

förskollärarna behöver bidra till barnens trygghet för att de ska kunna utveckla utifrån deras 

egna behov. Barnen bör slussas in i barngruppen utifrån deras villkor och behov och detta 

finner vi viktigt i den gemenskapsorinterade definitionen. Kritik mot detta utifrån 

dilemmaperspektivet kan man fråga sig själv: ”hur mycket ska man egentligen inkludera?” 

Jag försöker inkludera alla barn i verksamheten men sen har man ju barn som man ser inte må bra av 

att vara i verksamhet […]. Ett barn i barngruppen mår bättre av att vara ensam med en pedagog än att 

vara med in i gruppen och det måste man ju också tänka på att alla barn klara inte vara, för då han 

kommer in och så misslyckas han, misslyckas, misslyckas, misslyckas, då är det inte rätt mot honom 

heller och inte mot dom andra barnen. […] Man måste liksom känna själv, magkänslan som jag brukar 

säga liksom. Hur mycket man ska inkludera och hur mycket man ska inte göra, beror från barn till barn 

liksom. (Förskollärare Emilia, 2019) 

[…] Det är svårt om man ser att autistbarn som inte är alls med i samspelet så får man ändå försöka få 

med dom på något sätt, vad lockar dom. Och då får man försöka inkludera dom andra barnen i det här 

så att det blir en grupp. Det är svårt att få ihop gruppen med barn som har väldigt svår autism. Dom är 

ju i sin egen värld. […] (Förskollärare Adam, 2019). 

7.1.3 Förskollärarens ansvar för att kunna kontinuerligt bemöta alla barn 
och vårdnadshavare 

Förskollärarna lyfter fram att de arbetar tillsammans med sitt arbetslag i förskolan. 

Huvudansvaret ligger dock på förskollärarna när det gäller planering, kartläggning, 

handlingsplaner samt att leda barnskötarna och informera dem kontinuerligt så att arbetet 

sker utifrån förskolans läroplan:  

Det är väl varje förskollärare som har särskilt ansvar eftersom jag är ansvar för att skriva handlingsplaner 

till exempel och kontakta specialpedagoger vid behov osv. (Förskollärare Britta, 2019) 
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Ja, det är ju förskollärarna som har den pedagogiska ansvars biten för alla barn. Men sen är det ju att 

det behöver inte vara förskolläraren som sitter och har aktiviteten varje dag, för att det kan ju ligga på 

en annan pedagog som då har kontinuerlig kontakt med habilitering och vårdnadshavarna […]. 

(Förskollärare Frank, 2019) 

Några av förskollärarna anser även att resurser har en viktig roll i ansvarsdelen i förskolan. 

Resurser tillsammans med arbetslaget ger mer stöd till barn som behöver särskilt stöd, för 

att hjälpa barn att utvecklas och lyckas. Verktyg som framkommer som resursmedel är 

TAKK, bildstöd och resurspersoner. Flera av respondenterna berättar att man oftast får en 

resursperson till förskolan om ett barn har en utredd diagnos. Majoriteten av förskollärarna 

är väldigt tacksamma att de har resurser i förskolan, men att det skulle behövas mer: 

[…] Varje barn som har en diagnos får oftast en resurs […]. Vi skriver ansökan och då skriver vi om 

det här barnet, det här behoven och den här diagnosen. Och då ansöker vi och oftast får vi då ”ja” att vi 

får extra pengar för att anställa en person som kommer finnas med den här barnet […]. Det oftast handlar 

om barnet som har diagnoser som finns dokumenterat, då får man oftast beloppet godkänd annars är det 

väldigt svårt. Jag har inte lyckats få godkänt när jag har skrivit om andra barn som inte har någon 

diagnos. Det har varit liksom omöjligt och då har jag gett upp oftast och tänkt att då får man göra så 

gott man kan och göra så spännande som möjligt och verkligen bjuda på material och lägga sig på olika 

nivåer. (Förskollärare Adam, 2019) 

[…] en resurs är ju tillsammans med mig som gör handlingsplaner, så att man kan säga att man delar på 

det. Man är alltid två, en pedagog och en resurs, på alla samtal. (Förskollärare Emilia, 2019) 

Förskollärarna tycker att deras förhållningssätt och bemötandet mot barn med behov av 

särskild stöd görs på samma sätt som till de barn som inte är i behov av särskilt stöd. Man 

ska visa respekt för barnen och se deras kompetenser istället för svårigheter. Utifrån den 

gemenskapsorienterade definitionen ska ingen behöva behandlas olika på grund av deras 

svårigheter: 

Jag förhåller mig till barnen med behov av särskilda rättigheter som jag förhåller mig till alla barn. Att 

dom får vara som dom är, där dom är med…asså jag hoppas att jag inte gör någon skillnad. Dom har 

rätt som sagt till samma utbildning och verksamhet som alla andra. (Förskollärare Denise, 2019) 

Jag tror att jag ändå ser deras kompetenser och inte ser svårigheterna hos dom bara […]. Utan att jag 

tycker om varje barn och jag tycker det är viktig med relations kompetenser att man verkligen har en 

när relation med varje barn i förskolan. (Förskollärare Britta, 2019) 

Bemötandet och förhållningssättet av barn med olika svårigheter i förskolan ses mer eller 

mindre som utmanande enligt förskollärarna. De anser att det kan vara svårt att bemöta alla 

barn lika och att det krävs en hel del av verksamheten för att kunna bemöta alla barn. 

Samtliga förskollärare tycker även att man ska ta hänsyn till barn som är i behov av särskilt 

stöd och att man borde ha kunskap om olika diagnoser, för att kunna bemöta alla barn på ett 

bra sätt:  

[…] asså det är väldigt svårt hur man bemöter dom tycker jag, för att om det handlar om alla så bemöter 

jag alla likadant men jag vet att vissa barn vill kanske ha ett speciellt bemötande. Och ibland kan det 

komma önskemål från föräldrar att mitt barn vill gärna bli mottagen i korridoren och då går jag ut om 

jag nu kan lämna barngruppen här […]. (Förskollärare Adam, 2019) 
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[…] säg att det visar sig att man har autism, asperger, Downs syndrom asså sånna saker så då krävs det 

ju någonting annat. (Förskollärare Cecilia, 2019) 

[…] Jag gör samma brosch liksom så men det är klart att man kanske vet att ja men det här barnet 

behöver lite extra, jag kan säga hej eller fråga hur det har varit i helgen eller så […]. (Förskollärare 

Emilia, 2019) 

Kontakt med hemmet är också en viktig del i förskollärarnas arbete enligt förskollärarna. De 

talar om att de har daglig kontakt med vårdnadshavarna till de barn som är i behov av särskilt 

stöd i förskolan och via telefon, samt att de har kontakt genom utvecklingssamtal. Några 

förskollärare betonar att en bra relation och samarbete med vårdnadshavaren påverkar 

barnens tid i förskolan och hemmet positivt:  

Ja asså vi får väldigt när kontakt med hemmet för att vi pratar väldigt mycket om barnet, asså det blir 

automatiskt en kontakt för att föräldrar vill veta hur det går och hur dom vill ha stöd oftast. Det beror 

på hur vi jobbar, det kan bli en förbättring här men att det inte är samma grej hemma och då vill föräldrar 

veta hur vi jobbar, vad vi gör, varför barnet är lugn på förskolan men att hemma river dom stället eller 

att barnet lever ett helt annat liv. […] Så det är väldigt kul att få den här föräldrar kontakten, det är 

väldigt viktigt tycker jag just för dom här barnen. Och sen har man kontakt lite efter när barnen har 

slutat här, då kan ju föräldrar höra av sig och säga ”det går ju så bra eller tack för allt ni har gjort […]. 

Föräldrar kontakt är väldigt stark mellan oss, mellan alla avdelningar där vi har barn, för att vi vill att 

barnen ska lyckas och det är ju ett tufft jobb men det är ett utvecklande jobb. (Förskollärare Adam, 

2019) 

Jag ser till att jag möter upp dom i hallen och det är alltid jag som möter upp vissa föräldrar för att dom 

kan ha extra frågor kring sitt barn till exempel. Så att dom får mötas upp samma pedagog hela tiden och 

bygga upp relation. Vi kan också boka särskilda extra möten om föräldrar vill lyfta olika frågor ingående 

förskolan. Då bokar vi extra utvecklingssamtal. (Förskollärare Britta, 2019) 

Dagliga kontakten med vårdnadshavarna är inte lika viktig för en förskollärare. Hen lägger 

istället mer vikt på utvecklingssamtal än andra förskollärare för att skydda barns integritet i 

förskolan:  

[…] vi har ju mycket kontakt genom utvecklingssamtal […] Det kan va samtal även med 

barnavårdscentralen och det kan va samtal med habiliteringen på kommunen […] vi fyller ju en funktion 

i barns liv medan barnavårdscentralen och habilitering har en annan. Så vi hjälps åt allihopa för att få 

den här samlande bilden då. Men det klart att det blir ju mer möten naturligtvis om det är så att något 

särskilda. […] Vi har samtal här på förskolan med föräldrar. Det är ingenting som tas på gården eller 

så. Vi ringer ju inte att berätta sånt heller utan då bokar vi samtal. (Förskollärare Denise, 2019) 

7.2 Barnskötarens arbete med att inkludera barn som har behov 
av särskilt stöd i förskolan – Resultat och analys delstudie 2   

I följande avsnitt redovisas barnskötarnas erfarenheter av att arbeta inkluderande med barn 

i behov av särskilt stöd i förskolan med utgångspunkt i studiens teoretiska perspektiv. 

Resultat och analys presenteras för delstudien. Fem stycken barnskötare (Barnskötare Ada, 

Boel, Cajsa, Diana och Eva) deltog i studien. 
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7.2.1 Synen på barn i behov av särskilt stöd  

Specialpedagogik betonas som viktigt då barn i behov av särskilt stöd inte alltid kan ta till 

sig samma pedagogik som alla andra barn. Barnskötarna utgår från deras egna erfarenheter 

både från arbetslivet, men även från sin uppväxt där de har stött på barn som har haft behov 

av särskilt stöd. En barnskötare beskriver varför specialpedagogik är centralt i förskolan 

utifrån ett kritiskt perspektiv, där barns individuella olikheter är grunden för pedagogiken 

som sedan anpassas efter barnets behov: 

För att, för att ingenting är, vad ska man säga, vitt och svart. Det är så många, det finns många färger i 

en färgskala kan man säga, så att det är viktigt att tänka olika när det kommer till alla barn, egentligen. 

Det spelar egentligen ingen roll om de kommer ha behov av särskilt stöd eller inte, men just för att 

främja det här individ tänket och verkligen ta del av varje barns lärande och utveckling så är det extremt 

viktigt med specialpedagogik, så att alla barn får en möjlighet till det (Barnskötare Ada, 2019).  

Enligt barnskötarna är det lätt för dem att se vilka barn som är i behov av särskilt stöd i 

förskolan. Samtliga barnskötare tycker dock att det är lättare att märka av de barn som har 

synliga diagnoser eller utredda diagnoser. En barnskötare beskriver vilka barn som är i behov 

av särskilt stöd och att dessa barn ska få känna sig inkluderade med resten av barngruppen. 

Utifrån den gemenskapsorienterade definitionen som återfinns i det kritiska perspektivet är 

det viktigt att barnen känner sig delaktiga i gemenskapen i lärandet och utifrån detta får 

samma förutsättningar som alla andra barn, men med hjälp av särskilt stöd:  

Dom som man känner behöver lite extra tillsyn eller extra hjälp på traven. Det kan ju innebära allt 

möjligt. Om man tänker gruppen i sig, skulle vissa behöva en extra assistans i gruppaktiviteter, men 

även i vardagen. Enligt mig är det väldigt brett. De fysiska attributen, till exempel om det är ett barn 

som har stela leder eller har någon form av fysiskt hinder, det märker man ju ganska tydligt. Det är ju 

mer de här psykologiska och där kan man ju märka hur barnet interagerar med andra personer, till 

exempel är de här och pratar eller är de där och pratar. Asså hur pass mycket kontakt de tar med andra 

barn, hur pass mycket ögonkontakt det tar..de brukar ju oftast vara ett tidigt tecken på se hur pass 

närvarande de är i de här samspelet med att ta in en annan människa. [...] Men jag tänker även hur de 

leker också, hur de tar sig an i leksituationer, är dom med och leker en rollek, eller är dom mer lite på 

sidan av och har väldigt mycket fokus på sitt. [...] Så att de ska få ut samma av verksamheten på liknande 

nivå som de andra barnen måste de höjas upp med någon form av assistans (Barnskötare Ada, 2019).   

När det gäller barn som inte har synliga eller utredda diagnoser, finns det en osäkerhet hos 

intervjukandidaterna. Samtliga barnskötare baserar sina utsagor på sin egen barngrupp på 

sin arbetsplats. De visar en tveksamhet när det handlar om utredning av eventuell diagnos 

av barnen: 

[...] Det är oklart. Vissa barn vet vi att dom har diagnos, det är klart, men vissa barn vi väntar, vi kan 

inte säga det från oss. [...] Vi som jobbar här kan se, men det här att vi kan inte säga till föräldrar att 

“det här barnet kan inte..”, nä vi avvaktar. [...] Vi kan alltså inte, men vi är nära dom här barnen också. 

men vi kan inte bedöma, vi måste vänta från BVC, föräldrar och sånt (Barnskötare Cajsa, 2019). 

En barnskötare belyser dock att varje enhet borde ha en pedagog som har specialkompetens, 

för att få den extra hjälpen till hela arbetslaget. Det är endast en barnskötare som själv arbetar 

som resursperson på sin förskola som visar god förmåga på att det finns barn som ligger i 
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gråzonen, de barn har exempelvis språk- och talproblem och har därmed svårt med sitt 

samspel:   

[...] Massor undergrupper. Får du inte en diagnos har du väldigt svårt för att få stöd, men du kan ligga 

som gråzon. Du kanske inte får riktig diagnos på autism, eller ADHD, eller så har du väldigt svårt att 

få, eller så har du väldigt svårt att få till stödet tyvärr. För dom kanske behöver ännu mer stöd än de med 

diagnos (Barnskötare Boel, 2019). 

 
7.2.2 Arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

Samtliga barnskötare arbetar med att inkludera alla barn i verksamheten, oavsett om barnen 

är i behov av särskilt stöd, eller inte. De anser att barn som är i behov av särskilt stöd inte är 

ett stort problem, de ser dessa barn snarare som en tillgång som kopplas till det kritiska 

perspektivet där barnet är i fokus. Några barnskötare redogör för verktyg som kan hjälpa till 

att inkludera alla barn i förskolan, såsom: bildstöd, handlingsplan, resursperson, TAKK och 

förberedelser av olika slag. En barnskötare berättar hur hon arbetar på ett tydlig och bra sätt 

för att inkludera barn i behov av särskilt stöd:  

[...] Så att dom också ska få känna sig delaktiga i just stora grejerna som samlingar, 

undervisningsgrupperna som vi har, om dom behöver en extra person så försöker vi verkligen skriva en 

bra handlingsplan för att försöka få in dom resurserna, så att dom kan få det stöd de behöver. De ska 

liksom försöka, att det inte ska behöva bli att där borta är den personen för den har behov av särskilt 

stöd, utan att de faktiskt ska kunna involveras i allt som har till exempel att göra med 5-års aktiviteter. 

[...] det är ofta att vara med i stora gruppsammanhang, där man är allihopa tillsammans (Barnskötare 

Ada, 2019).  

Alla barnskötarna försöker mer eller mindre att sträva mot att inkludera alla barn, för att 

uppnå en så jämställd förskola som möjligt. Några uttrycker dock att barnens behov ibland 

åsidosätts. Ingen av barnskötarna försöker exkludera barnen medvetet och det finns en 

tveksamhet att separera barn som är i behov av särskilt stöd från resten av barngruppen. Det 

är endast en barnskötare som lyfter fram att barn som är i behov av särskilt stöd inte alltid 

kan vara med på allt i förskoleverksamheten för att man måste tänka på vad som gynnar 

barnet. Denna syn på inkludering återfinns i den placeringsorienterade definitionen inom 

dilemmaperspektivet, där barn med olika svårigheter sätts i en fysisk placering: 

Aa, där är jag lite tvetydig. Det här jag funderat lite på..för vem inkluderar jag barnet? För 

förskolläraren? För mig? Eller för barnet? Så ibland har man tagit det såhär “varför ska du vara med på 

aktiviteten? är det något som den behöver?” “Har den intresse för det här?”, för det tar ju väldigt mycket 

kraft att vara i den stora gruppen.  [...] Ibland inkluderar jag om det går och ibland så går vi och är 

kanske med flera resurser i ett och samma rum. Men det är ju ändå en inkludering i den lilla gruppen  

[...] (Barnskötare Boel, 2019). 

Barnens intresse och barnens behov för att inkludera barn i behov av särskilt stöd med resten 

av barngruppen är något som återkom i intervjuerna med barnskötarna: 
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[...] Jag frågar vad dom vill göra, jag utgår ifrån vad det barnet vill göra eller vad de barnen säger vad 

de vill göra..aa, skapa situation utifrån intresse (Barnskötare Eva, 2019).  

En annan barnskötare ger ett exempel på inkluderingsbegreppet inom det kritiska 

perspektivet, där hon utgår från barnens behov och att aktiviteten ska anpassas: 

Om ett barn inte kan kommunicera med de andra barnen [...] så jag försöker göra så att det här barnet 

kan kommunicera med de andra barnen och vara med i gruppen. Om vi har aktivitet ska den här 

aktiviteten anpassas till det här barnet också. [...] Jag försöker inkludera alla att alla ska vara 

tillsammans, samspela och alltså vara med i aktivitetet. Och att jag måste tänka vad de behöver, att jag 

måste vara nära, närvarande. Det är viktigt också. [...] Vi är olika, alla barnen är olika och jag går efter 

det här..asså barns behov, barns utveckling (Barnskötare Cajsa, 2019). 

Bemötande och förhållningssättet mot barn i behov av särskilt stöd är något som strävas mot 

hela tiden i förskolan, men hos barnskötarna är det även något som inte alltid reflekteras om. 

Trots den stora bristen på personalbrist som finns på förskolor, är det bara en barnskötare 

som berättar att tiden inte alltid finns till. En barnskötare redogör att tecken som stöd och 

bildstöd är viktigt i sitt förhållningssätt gentemot barn som är i behov av särskilt stöd. Två 

av barnskötarna talar om att använda sig av beröm, säga “vad fin du är” och att visa kärlek i 

första mötet på morgonen. Förutom kärlek, krävs det även en bestämdhet i pedagogrollen:  

[...] Fast väldigt, men väldigt och fyrkantigt, strama ramar om att det här är rätt och det här är fel 

(Barnskötare Boel, 2019).  

De barnskötarna är enade om är att alla barn är olika, men att de ska bemötas lika utifrån 

deras behov som man även gör i det kritiska perspektivet. Så här säger två barnskötare:  

Inte på något särskilt vis alls. Utan jag försöker behandla alla lika (Barnskötare Eva, 2019).   

Jag tänker först på barns behov. [...] Vissa barn, som dom som jag sa från början, asså det är jätteolika, 

dom behöver lite tid att komma in när dom kommer till förskolan och jag förstår det här barnet och 

föräldrarna också och andra kollegor, men det här är olika, det beror på barnet (Barnskötare Cajsa, 

2019).  

En annan barnskötare lyfter att barn som är i behov av särskilt stöd ses som en tillgång på 

deras förskola, som är en central aspekt i det kritiska perspektivet:  

Jag ser ju dom som en tillgång, absolut. För att visa på att olikhet är viktigt och synliggöra att alla är 

lika värda på olika sätt (Barnskötare Eva, 2019). 

7.3.3 Barnskötarens ansvar för att kunna kontinuerligt bemöta alla barn och 
vårdnadshavare  

Kontakten med hemmet är också en viktig del i förskoleverksamheten, extra viktig för barn 

som är i behov av särskilt stöd. Precis som alla andra är även vårdnadshavare olika och därför 

måste även förhållningssättet vara olika beroende på hur mycket de vill ha kontakt med 

pedagogerna på förskolan. För barn som inte har diagnoser men är i behov av särskilt stöd 

är det inte mer än ett vardagligt möte med barnets vårdnadshavare säger en barnskötare. Det 

vardagliga mötet med vårdnadshavare blir då extra viktigt när de hämtar och lämnar barnet. 
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Samtliga barnskötare anser att när barn är i behov av särskilt stöd i förskolan måste det ske 

en särskilt kontakt med hemmet och även i vissa fall tillsammans med barnhabiliteringen:   

Det är lite beroende på vad det är för typ av behov av särskilt stöd, ifall man är i kontakt med 

barnhabiliteringen och kommit in i en rehab plan med dom, så blir det ju mycket att man gör det 

tillsammans med föräldrarna. Och personalen på habiliteringen på olika vis och olika insatser, logoped, 

specialpedagog, allt man kan få tillgå där. Och då är det ju i regel en pedagog härifrån, en förälder, en 

från hab och barnet som har någon plan tillsammans (Barnskötare Eva, 2019). 

För att bemötandet mot barn och vårdnadshavare ska fungera i förskoleverksamheten kan 

olika ansvarsområden på förskolor förekomma. Rollfördelningen kan se olika ut beroende 

på de olika yrkesgrupperna. Barnskötaren som arbetar som resursperson på sin förskola har 

många barn som är i behov av särskilt stöd på sin arbetsplats, berättar om deras arbetssätt:  

Vi täcker ju upp, eftersom vi har så många resurser så alternerar vi lite. Om det kanske har varit en 

ganska dålig dag för en resurs mot ett barn, då kanske man går in och byter, för ibland är det bättre att 

göra så. [...] Annars kan det bli som en låsning, barnet kan låsa sig mot den här resursen. [...] Men alla 

vuxna tar ju dom resurs barnen också. [...] Det är inte bara så att ser man en resurs barn som står och 

skriker så tänker man ju inte “det är inte mitt”, nä då får man gå fram och ta tag i det..liksom, alla barn 

är allas (Barnskötare Boel, 2019).  

Rollfördelningen behöver inte endast innebära extra ansvar i barngruppen, utan även i 

arbetslaget för stöd och stöttning. Samtliga barnskötare anser att de arbetar som ett team och 

att det är viktigt att hjälpa och lyfta varandra som pedagoger, oavsett vilken yrkeskompetens 

man har. Förskollärarna delegerar arbetsuppgifter till sina medarbetare. En barnskötare 

berättar att de har en kontaktperson på varje avdelning:  

Vi brukar väl ha någon form utav kontaktperson på avdelningen. Den som kanske, alltså den som tar 

mer, som tar mest kontakt med habiliteringen och har den mesta kontakten med hemmet, som t.ex. har 

uppföljningssamtal, utvecklingssamtal, andra samtal som behövs och så vidare. Sen vet jag att vi 

försöker inkludera alla på avdelningen, så att man kan turas om och även så alla har ett hum om hur 

man ska arbeta med de olika barnen. [...] Men att någon bär det over all, lite ansvaret och den mesta 

kontakten, men att alla får liksom..man har liksom ett rullande schema i att va, ha extra tillsyn 

(Barnskötare Ada 2019).   
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8. Diskussion  

Syftet med vår studie var att undersöka vilka erfarenheter och förhållningssätt förskollärare 

och barnskötare har av att arbeta inkluderande med barn i behov av olika former av särskilt 

stöd. Utifrån resultat- och analysdelen av våra delstudier kommer vi nu diskutera olikheter 

och likheter utifrån våra frågeställningar i linje med vår tidigare forskning och studiens 

teoretiska utgångspunkt. Studiens frågeställningar var: ”definierar förskollärare och 

barnskötare barn i behov av särskilt stöd?” ”finns det skilda erfarenheter förskollärare 

respektive barnskötare har av att arbeta inkluderande med barn i behov av särskilt stöd?”, 

och ”vilken utbildning, kompetens och ansvar menar förskollärare och barnskötare att de har 

i relation till arbetet med inkluderande arbete av barn med särskilt stöd?”.  

I våra delstudier finner vi många likheter mellan förskollärare och barnskötare. De både 

yrkesgrupperna visar god kunskap om specialpedagogikens innebörd och utgår från tidigare 

erfarenheter och kompetens. Specialpedagogik bedöms som viktigt för att kunna möjliggöra 

för barnens livslånga lärande enligt både förskollärarna och barnskötarna. Björck-Åkesson 

beskriver att det livslånga lärandet i specialpedagogiken innebär att utveckling, lärandet och 

omsorg måste anpassas efter barnens olika behov (2014, s. 24). Förskollärarna och 

barnskötarna anser att inkludering utgör en central del i förskoleverksamheten. De tycker att 

det är mycket viktigt att inkludera barn oavsett om de är i behov av särskilt stöd, eller inte, 

för att alla barn ska få känna sig delaktiga. Förskolans inkluderingsuppdrag handlar om att 

barnet ska få känna sig delaktiga i barngruppen, kunna utveckla sig, lära sig, samt att skapa 

nya relationer i förskolan (Lundqvist; Allodi Westling & Siljehag, 2016, s. 125). Resultatet 

visar att alla medparter tycker att alla barn ska inkluderas på förskolan. Men en förskollärare 

och en barnskötare anser att det inte alltid finns möjlighet till inkludering i den stora 

barngruppen. De menar att vissa barn i behov av särskilt stöd ibland behöver vistas utanför 

barngruppen tillsammans med en pedagog eller en resursperson. Detta utgör dock en 

exkludering i ett dilemmaperspektiv, då dessa barn som har behov av särskilt stöd sätts i en 

tillrättalagd miljö. Nilholm (2007, s. 80) anser dock att denna infallsvinkel är inkluderande 

i den exkluderande miljön (se s. 12), detta kan jämföras med svag inkludering som innebär 

att inkludering är en grundregel men att undantag finns (Nilholm & Carlsson, 2004, s. 81-

82). En annan aspekt som framträder i vår studie är att förskollärarna och barnskötarna 

försöker utgå från barnens behov och förutsättningar. De ser barnet som en tillgång i 

verksamheten och detta tar sin utgångläge i det kritiska perspektivet, där 
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inkluderingsbegreppet ses som något positivt (Nilholm, 2007, s. 17). Barns individuella 

olikheter är grundstenen och därefter anpassas pedagogiken utifrån barnets förutsättningar 

och behov (ibid). Förskollärarna och barnskötarna använder sig mycket utav olika 

resursmetoder så som: TAKK, bildstöd, resurspersoner, handlingsplan och andra 

förberedelser med arbetet mot att inkludera alla barn i förskolan. Förskollärarna anser dock 

att huvudansvaret ligger hos dem när det gäller planering och kartläggning. De menar att 

förskollärare är sitt egna verktyg, där förskollärare kan delegera ut ansvar till barnskötarna. 

Med hjälp av tillämpliga resurser av olika slag kan pedagogerna i förskoleverksamheten 

känna sig tryggare för arbetet med specialpedagogik (Lundqvist; Westling & Siljehag, 2016, 

s. 125).  

Olikheterna vi finner i delstudierna kan härstamma från kompetensen av 

specialpedagogik i förskollärarprogrammet och barnskötarutbildningen. Förskollärarna har 

ursprungligen fått mer utbildning inom specialpedagogik i förskollärarprogrammet, medan 

barnskötare inte har fått lika fördjupad utbildning i barnskötarutbildningen. Både 

förskollärarna och barnskötarna anser att de behöver vidareutbildning inom 

specialpedagogik både i förskoleverksamheten och under de olika utbildningarnas gång. 

Enligt studiens resultat kommer det fram att majoriteten av förskollärarna har möjlighet till 

mer vidareutbildning än barnskötarna. Kompetens inom ämnet specialpedagogik är viktigt, 

eftersom förskolan ska vara en plats för alla. I skollagen står det skrivet att barn som är i 

behov av särskilt stöd i förskolan oavsett fysiska eller psykiska tecken ska ges den stöd som 

deras speciella behov kräver (SFS, 2010:800, kap 8, 9 §). För att detta ska kunna ske lyfter 

The European Agency att pedagoger behöver ha lämpliga värdegrunder, attityder, 

kompetenser, erfarenheter och förståelse i sin ryggsäck, för att kunna arbeta i förskolan med 

barnen som är i behov av särskilt stöd (2009, s.17). En barnskötare som arbetat som 

resursperson under många år delgav att kunskap om barn i behov av särskilt stöd inte behöver 

komma endast från utbildningar, utan även erfarenheter och förståelsen av dessa barn. 

Vidare visar resultatet i studien att kontakten med hemmet utgav en stor vikt i förskolan, 

speciellt för barn som är i behov av särskilt stöd. För de barn som inte har utredda diagnoser 

uppfattar vi genom svaren av de både yrkesgrupperna att det vardagliga samtalet är en 

betydelsefull kontakt mellan pedagogerna och barnens vårdnadshavare. En förskollärare 

skiljer sig åt av resten av respondenterna, då hen anser att det även behövs utvecklingssamtal 

för att främja barnets individ. Detta gör att barnets individuella behov tillgodoses och på så 

sätt kan detta barnet få en chans att vistas tillsammans med resten utav barngruppen. Från 

ett inkluderingsbegrepp ses detta som den gemenskapsorienterade definitionen som vi finner 
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i det kritiska perspektivet (Nilhom & Göransson, 2014, s. 28). De skillnader vi kan se med 

kontakten med hemmet är att förskollärarna har det övergripande ansvaret för barn som är i 

behov av särskilt stöd. Det är de som går på möten tillsammans med barnet och barnets 

vårdnadshavare på barnhabiliteringen. Med detta förstår vi att inkludering, delaktighet och 

stöd är nyckeln i specialpedagogik. Genom att arbetslaget tillsammans med barngruppen, 

rektorn och vårdnadshavare är delaktiga i barnens behov av särskilt stöd, strävar 

förskoleverksamheten mot att alla unika barn ska känna sig trygga för att kunna utvecklas i 

sitt egna lärande (Sandberg & Norling, 2014, s. 56). 

8.1 Konklusion  

Vår studies syfte var att undersöka vilka erfarenheter och förhållningssätt förskollärare och 

barnskötare har av att arbeta inkluderande med barn i behov av olika former av särskilt stöd. 

Läran om specialpedagogik i förskollärarprogrammet och i barnskötarutbildningen är 

väldigt lite men trots detta pekar studien på att förskollärare utgår mer av kunskap från 

förskollärarprogrammet medan barnskötare utgår mer från egna erfarenheter. Vi ser dock att 

både förskollärare och barnskötare ständigt arbetar med att inkludera alla barn i förskolan 

oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte. De inkluderar barnen genom vardagliga 

samtal med hemmet, barnhabiliteringen, barnavårdscentralen, rollfördelning, kollegor och 

olika resurser så som: TAKK, bildstöd, resurspersoner och andra hjälpmedel. Det vi tycker 

är oerhört intressant med delstudiernas resultat är att endast en förskollärare och en 

barnskötare inte anser att man alltid kan inkludera barn i behov av särskilt stöd med resten 

utav barngruppen. Resultatet visar att den största skillnaden mellan förskollärare och 

barnskötare är att förskollärare har möjlighet till mer vidareutbildning av specialpedagogik 

än vad barnskötare har. Enligt vår kännedom finns det mycket forskning om inkludering i 

skolan, men inte lika mycket forskning om detta område inom förskolans värld. Utifrån det 

anser vi att denna studie bidrar till detta forskningsområde inom inkludering av barn i behov 

av särskilt stöd.  

Denna studie har mestadels berört förskollärares och barnskötares erfarenheter av att 

arbeta inkluderande med barn i behov av särskilt stöd.  Vidare hade det varit intressant att 

undersöka hur förskollärare och barnskötare säger sig arbeta med inkludering i 

förskoleverksamheten genom observationer på olika förskolor.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågeguide  

 

Bakgrund 

 

- Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats?  

- Har du arbetat på andra förskolor tidigare?  

- Vilken utbildning har du? 

- Hur många år har du arbetat som förskollärare/barnskötare?  

 

Barn i behov av särskilt stöd  

 

- Vilka barn är enligt dig i behov av särskilt stöd? 

- Finns det undergrupper till barn som är i behov av särskilt stöd? Förklara.  

- Finns det barn som har behov av särskilt stöd på er förskola? 

- Skulle du kunna beskriva hur du arbetar med att inkludera barn i behov av särskilt stöd?  

- Kan du beskriva om du kan se eller märka av vilka barn som har i behov av särskilt stöd i 

förskolan?  

- Har ni fått någon form av kompetens utbildning inom specialpedagogik på er förskola? 

Om ja, isåfall vad?  

- Varför är specialpedagogik viktigt?  

 

Ansvar och förhållningssätt 

 

- Hur förhåller du dig till barn som har behov av särskilt stöd i förskolan?  

- Hur förhåller du dig till resten av barngruppen som ifrågasätter varför vissa barn behöver 

särskilt stöd i förskolan? 

- Hur gör du för att inkludera alla barn i verksamheten? 

- Hur ser uppdelningen av er barngrupp ut?  

- Hur bemöter du barn med olika svårigheter? 

- Bär någon extra ansvar för barn som har behov av särskilt stöd på er förskola och hur ser 

denna rollfördelningen ut? 

- Har ni särskilt kontakt med hemmet till de barn som har behov av särskilt stöd? 

- Hur går denna kontakt till?  

 

Kompetens och utvecklingsplaner  

 

- Kan du berätta hur du har utvecklats inom specialpedagogik efter din utbildning? 

- Upplever du att det finns behov av vidare kompetensutbildning inom specialpedagogik? 

Ge gärna förslag 

- Har du något övrigt du vill lägga till?  
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Bilaga 2: Infobrev  

 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och inlett ett 

självständigt arbete vid Institution för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala Universitet.  

 

Vi ska undersöka vilka erfarenheter och förhållningssätt förskollärare och barnskötare har 

av att arbeta inkluderande med barn i behov av olika former av särskilt stöd. 

 

Studien innebär att vi kommer utföra intervjuer med förskollärare och barnskötare. 

Intervjuerna kommer att spelas in via ljudinspelning.  

 

Under oktober och november månad kommer datainsamlingen att äga rum. Den insamlade 

datan kommer transkriberas och analyseras. Ljudinspelningar och personuppgifter kommer 

att förvaras anonymt så att ingen obehörig kan ta del av den. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter att vara avidentifierade. 

 

Medverkande av studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är avslutad. Ingen ekonomisk ersättning utgår för deltagande. 

          

Kontakta någon av oss två för deltagande i studien. Vid frågor, kontakta oss eller vår 

handledare.          
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Bilaga 3: Samtyckesblankett 

 
Studien, kommer att handla om förskollärares och barnskötares erfarenheter av inkluderande 

arbetssätt och hur detta används inkluderande i förskoleverksamheten.  

 

Studien genomförs av studenterna Linnea Kungsman Persson och Petra Lehkonen som går 

sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  

 

Jag ger härmed mitt tillstånd till medverkan i den nämnda studien.  

 

Jag har tagit del av informationen angående studien.  

 

Jag förstår att jag kommer att intervjuas och att intervjun kommer att spelas in, samt att 

datainsamlingen kommer att analyseras.  

 

Jag är införstådd vad studien handlar om och vill delta i studien.  

 

Jag har blivit förmedlad att ingen obehörig får ta del av datainsamlingen, samt att data 

förvaras på sådant vis att ingen obehörig får tillträde till dessa samt alla personuppgifter 

kommer att vara avidentifierade i redovisningen av studien. 

 

Jag vet att ingen ekonomisk ersättning erläggs och att min medverkan är frivillig och därmed 

kan avbrytas när som helst av mig.  

 

Deltagarens namn: 

………………………………………………………………………………… 

Adress:  

…………………………………………………………………………………  

Telefon:  

………………………………………………………………………………… 

Studiens handledare: Josefine Krigh, Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier   
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