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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger arbetar med 

barn i behov av särskilt stöd med fokus på inkludering. Denna studie utfördes med hjälp av 

en kvalitativ intervjumetod som sedan delades in i två delstudier. Den första delstudien 

omfattade förskollärarnas arbetssätt och den andra delstudien om specialpedagogernas 

arbetssätt. Studien utgick från Nilholms traditionella perspektiv, kritiska perspektiv och 

dilemmaperspektiv. Studiens resultat visade att samtliga förskollärare och specialpedagoger 

arbetade inkluderande. Detta gör de genom att inkludera barnen i de olika aktiviteterna i 

förskolans verksamhet. Barnen med svårigheter får stöd i vardagen på olika sätt genom 

exempelvis bild som stöd, mindre grupper och olika anpassningar i förskolans verksamhet. 

Vi har även fått fram att specialpedagoger som arbetar i verksamheten uppskattas mer då de 

är nära barnen, föräldrarna och förskolans pedagoger vilket ger specialpedagogen mer 

kunskap om barnen. Specialpedagoger som arbetar i verksamheten kan bidra med inflytande 

till förhållningsättet av den fysiska, sociala och pedagogiska miljön och hur den påverkar 

barn som är i behov av särskilt stöd på ett smidigare sätt än specialpedagoger som arbetar i 

en enhet och kommer på förfrågan.  
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1. Inledning 

Denna studie kommer att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger arbetar med barn 

i behov av särskilt stöd med fokus på inkludering. Vi kommer intervjua både förskollärare 

och specialpedagoger i olika verksamheter som arbetar med barn som är i behov av särskilt 

stöd. På vår verksamhetsförlagda utbildning upptäckte vi brister hos förskollärare när det 

kom till barn i behov av särskilt stöd. Vi har båda varit i barngrupper där dessa barn har inte 

blivit erbjudna stöd i verksamheten. Det uteblivna stödet i detta fall är de olika 

anpassningarna som barnen skulle kunna få eller förståelsen från förskollärarna över barnets 

situation. Dessa barn har haft svårigheter med bland annat det verbala språket och sociala 

koder vilket påverkat deras inkludering i barngruppen då barnen inte kunnat samspela utan 

att förstå varandra. Detta ser vi som en problematik och har därför valt att undersöka 

förskollärarnas och specialpedagogers arbetssätt kring inkludering med barn i behov av 

särskilt stöd. 

 

 

 I läroplanen beskrivs en likvärdig utbildning som följande: 

 

Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett vart i landet den anordnas. Den ska ta 

hänsyn till barns olika förutsättningar, behov och anpassas till alla barn i förskolan. Det innebär 

att utbildningen inte kan utformas på samma sätt över allt och att förskolans resurser inte ska 

fördelas lika (Lpfö18, s. 6).  

 

 

Detta läroplans citat belyser att all utbildning ska vara likvärdig för alla barn och 

utbildningen ska ta hänsyn till barns olika behov och förutsättningar. I denna studie kommer 

vi ha ett fokus på hur barn inkluderas och hur verksamheten anpassas utifrån barns behov 

och förutsättningar. 

1.1 Arbetsfördelning  

 

Vår studie innehåller två delstudier som skrivits separat. Delstudie 1 är skriven av Zeinab 

och delstudie 2 av Estefania. Den första delstudien omfattar intervjuer med förskollärare 

som arbetar med barn i behov av särskilt stöd och den andra delstudien omfattar intervjuer 

med specialpedagoger i fokus på deras arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan. Vi har gemensamt letat fram material till studien exempelvis forskningsartiklar, 

webbsidor, styrdokument och relevant kurslitteratur. De övriga delarna i studien 

sammanfattning, inledning, bakgrund, teoretiska utgångpunkter, forskningsöversikt, 

diskussion och konklusion har skrivits gemensamt.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt sätter vi vårt valda undersökningsområde i en historisk och en samhällelig 

kontext. Vi kommer att dela in de olika områden under olika rubriker för att ge en tydligare 

bild av begreppen barn i behov av särskilt stöd, inkludering och specialpedagogik i 

förskolan. 

2.1 Förskolans historia om barn i behov av särskilt stöd 

Ahlberg beskriver begreppet ”en skola för alla” som uppkom på 80-talet i samband med 

läroplanen (LGR80). Undervisningen skulle vara anpassad till alla elever och basera sig på 

dem individuella förutsättningarna. Utformningen bakom begreppet ”en skola för alla” 

grundades från folkskolestadgan år 1842, där staten bestämde att varje barn skulle 

införskaffa kunskaper och färdigheter. Varje socken blev skyldig till att etablera en 

folkskola. För att bidra med nödvändiga förutsättningar till barnen, bidrog kommunerna och 

staten med fler utbildade lärare och ytterligare etablerade skolor i landet. Under år 1840 

rådde det en stor fattigdom vilket innebar att alla föräldrar inte hade samma ekonomiska 

förutsättningar till att låta sina barn gå i skolan. Genom alla tider har det funnits barn som 

inte riktigt har passat in i barngrupperna, vilket redan upptäcktes innan folkskolestadgan. 

Dessa barn hade svårigheter och ansågs inte kunna vara med i undervisningarna på grund av 

att de bedömdes vara avvikande, ha en bristande fattningsförmåga, samt att de var fattiga 

och ouppfostrade. Dessa barn saknade stöd i undervisningarna då de fick samma villkor som 

dem ”icke avvikande” barnen, istället fick de ett lägre kunskapskrav. Med åren blev dessa 

barn segregerade från undervisningen. Ahlberg skriver vidare ”i dagsläget tolkar vi det som 

att dessa barn ansågs som allmänstökiga eller hade inlärningssvårigheter”. Dessa barn fick 

förläggas i hjälpklasser eller anstalter för ”vanartiga barn” (2013, s. 19 & 20). 

 

1974 uppkom en utredning om ”skolans inre arbete”, som förkortades till SIA- utredningen. 

SIA genomförde denna utredning och komparerade studier mellan vanliga klasser samt 

specialklasser. SIA-utredningen kom fram till att specialklasserna inte bidrog till ett 

förbättrat utbildningssystem. Detta medverkade till att synen på barnen i behov av särskilt 

stöd förändrades, istället för att se på barnet som problemet försökte SIA utredningen ändra 

fokus från barnet till hela skolan. Nu handlade arbetet om att anpassa skolan till barnens 

olika behov och att elever med svårigheter skulle få stöd i den reguljära undervisningen 

(Ahlberg, 2013, s. 23). Vidare skriver Ahlberg, efter att skolan kommunaliserades år 1991 

blev skolverket en ansvarig myndighet för dem nationella riktlinjerna och målen.  När 

läroplanen infördes år 1994 utformades kursplaner och mål för ett mer resultat styrt 

utbildningsväsende. Det kom en betoning om att skolans uppgift var att skapa en 

undervisning som utgår ifrån elevers olikheter (Ahlberg, 2013, s.24).  
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Detta är en beskrivning av Ahlberg utifrån Lpo94 citatet följer nedan:  

 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egen art och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarigfrihet (Lpo94, s.5). 

 

Efter att styrdokumentet det pedagogiska programmet för förskolan uppkom det en 

förändrad syn på barn som är i behov av särskilt stöd.  Det var inte en likformig grupp som 

behövde särskilt stöd, detta stöd kunde även vara tillfälligt och övergående för vissa barn.  

Vidare kom socialstyrelsen med ett nytt förslag under 90-talet, det skulle heta ”barn med 

svårigheter i barnomsorgen” och förklaringen var att det nya begreppet skulle vara mer 

tydligt för att förstå dessa barn (Sandberg & Norling, 2016, s 47 & 48). Sandberg och Norling 

skriver att begreppet ”barn med behov av särskilt stöd” ändrades till ” barn i behov av särskilt 

stöd”, då man insåg att alla barn har i grund och botten har samma behov men skillnaden är 

att somliga barn har ytterligare behov av särskilt stöd och att det är stödet som ska 

uppmärksammas (2016, s. 48). 

1.2 Vad säger styrdokument och läroplan om barn i behov av särskilt stöd?  

 

I tidigare forskning har det visat sig att barn i behov av särskilt stöd inte får tillräckligt med 

stöd och lärmiljöer för att inkludera barnen i de olika pedagogiska sammanhangen på 

förskolan (Skolinspektionen,2020-03-01). Forskningen visar även på att det finns en risk till 

att pedagoger har en rädsla för att döma istället för att bedöma, vilket kan leda till att barnens 

behov inte uppmärksammas och stödet inte ges. Det kan bero på att pedagoger inte har tid 

eller kunskap kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Skolinspektionen, 2017, s. 6 

& 7). 

 

Sandberg och Norling beskriver att barn i behov av särskilt stöd inte syftar till någon specifik 

grupp. Det kan handla om allt från svårigheter i form av fysiska, psykiska, sociala, 

emotionella och språkliga orsaker. Det kan även innefatta barn som befinner sig i miljöer 

som kan bidra till vidare svårigheter inom olika områden. Det ska även finnas styrdokument 

och välförankrade policy angående verksamheten för barn i behov av särskilt stöd i alla 

kommuner (Sandberg & Norling, 2016, s. 47). 

 

Utbildningsdepartementet gav i uttryck år 2004 att det inte är det enskilda barnet som ska 

utvärderas utan det är verksamheten och miljön. Utbildningsdepartementet menar att miljön 

i verksamheten kan vara en faktor som skapar problem för barnet. Begreppet ”barn i behov 

av särskilt stöd” utvecklades för att ta bort fokuset på att barnet avviker. Det är alltså miljön 

som har en påverkan för att kunna bidra till barns funktion i vardagssituationer och 

inkluderas med resterande barn (Sandberg & Norling, 2014, s. 48). 

 

Detta citat som är taget från läroplanen visar på att förskolan i dagsläget ska vara utformad 

och anpassad, för att alla barn ska kunna utvecklas så mycket som möjligt. De barn som 

behöver mer stöd ska få utbildningen format utefter behov.  
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Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som 

möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta 

utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar (Lpfö18, s. 6). 

 

2.3 Specialpedagogik i förskolan 

Eva Björck-Åkesson betonar specialpedagogiken som ett abstrakt begrepp. 

Specialpedagogiken har sina basala begrepp vilka är inkludering och inklusion. Begreppet 

inklusion innebär att barn ska få vara engagerade och bestämma över sin vardag- och 

livssituation. Björck-Åkesson lyfter även om att åtgärda gynnande arbetsmetoder och ha 

kunskap om generella och specifika aspekter i arbetet om barn i behov av särskilt stöd. 

Generellt stöd är kopplat till inklusion och dem specifika insatserna som fysiskt eller 

psykiskt stöd, det vill säga att man utför en djupare insats förutom den generella insatsen 

(Björck-Åkesson, 2014, s. 30). 

 

Ahlberg anser att pedagoger i förskolan måste ta hänsyn till olika faktorer som bidrar till 

svårigheter i barnens utveckling. Dessa faktorer kan påverka varandra i olika kontexter. Det 

kan handla om allt från samhälls- och organisationsaspekter till det socioemotionella 

aspekterna, det vill säga att man inte ska förhålla sig till endast en aspekt för att förklara vad 

som är den bakomliggande svårigheten för barnet. Pedagoger ska förhålla sig till dessa 

aspekter för att bidra och frambringa med en god förskolemiljö för barnen (2013, s. 76–79). 

Undervisningssituationer är tillfällen för att kunna gestalta barnens delaktighet och lärande. 

De didaktiska aspekterna är fundamentala för barn som är i behov av särskilt stöd, detta 

eftersom pedagoger måste anpassa innehåll och organisation för att få möjlighet till att ge 

barnen förutsättningar till att vara delaktiga. Att barn har svårigheter kan vara på grund av 

flera faktorer, dock kan dessa faktorer stärka varandra och pedagogerna måste alltså 

kartlägga barnens informella och formella kunskaper (Ahlberg, 2013, s. 81).   

2.4 Inkludering i förskolan 

 

Skolan är utformad för att alla barn och elever ska inrymmas i den mångfald som finns. I 

dagens samhälle är inkludering ett begrepp som blivit alltmer märkbart. Inkludering ses som 

något positivt och eftertraktad av vetenskapens värld inom specialpedagogiken (Carlsson & 

Nilholm, 2004, s. 77). Inkludering är ett centralt begrepp inom specialpedagogisk forskning 

och definieras i olika aspekter men det som utmärker den gemensamma synen på detta 

begrepp är att det är en vidareutveckling av begreppet integrering. Inkludering kan bland 

annat innebära att miljön i första hand ska anpassas efter människors olikheter, snarare än 

individens anpassning (Lutz, 2013 s.39). Det är viktigt att barn i behov av särskilt stöd känner 

sig delaktig med resterande förskolebarn, då blir tillhörighetskänslan och gemenskapen 

starka faktorer till att barn känner sig trygg i olika sammanhang. Barn ska få förutsättningar 

till att ha inflytande och vara med att bestämma och känna samhörighet med varandra i 
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förskolan. Delaktighet bidrar även till att barnen får utöva sin kroppsspråkliga och verbala 

kommunikation, därmed visar barnen sina åsikter, tolkningar, intentioner och för 

förskolläraren blir det ett sätt att kunna känna och läsa av barnen (Eriksson, 2014, s.6 9). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger arbetar med 

barn i behov av särskilt stöd med fokus på inkludering. 

 

Frågeställningarna är följande: 

 

• Hur uttrycker och uppfattar förskollärare och specialpedagoger sitt arbete med barn 

i behov av särskilt stöd? 

• Vilka strategier och arbetssätt uttrycker och använder specialpedagoger för att 

handleda förskollärare i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd? 

• Vilka metoder och arbetssätt uttrycker förskollärare och specialpedagoger om 

inkludering för barn i behov av särskilt stöd?  
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4. Forskningsöversikt 

Demokrati och inkludering – en begreppsdiskussion är en artikel skriven av Carlsson och 

Nilholm. Syftet med denna artikel är begreppen demokrati och inkludering och relationen 

mellan varandra. Enligt Carlsson och Nilholm är skolan utformad för att alla barn och elever 

ska inrymmas av den mångfald som finns. I dagens samhälle har inkludering blivit ett 

begrepp som är allt mer märkbart. Inkludering ses som något positivt och eftertraktat av 

vetenskapens värld inom specialpedagogik, men även i olika nationella och internationella 

policydokument (2004, s. 77). Inkludering är ett begrepp som används i större utsträckning 

än begreppet integrering, alltså är det fler argument kring att använda begreppet inkludering 

snarare än integrering. Anledningen till detta är att integrering kännetecknar ett barn som 

avvikande och ska passa in i förutbestämda strukturer och rutiner. Inkludering handlar om 

barnens olikheter som ska vara grunden till undervisningen, begreppet har alltså fått sin rot 

från barn i behov av särskilt stöd (Carlsson & Nilholm, 2004, s. 79 & 80). 

 

Den politiska versionen ”en skola för alla” har omfattat ett arbete för inkludering i 

verksamhetens vardagspraktik. Begreppet inkludering har sedan 70-talet varit centralt i 

utbildningsystemet. Förskolan är en del av utbildningsystemet och omfattar alla skolformer 

och utbildningar i Sverige (Hjörne & Evaldsson, 2012, s. 5). Carlsson och Nilholm lyfter 

fram att det finns olika aspekter för att se inkludering som ett helhetsbegrepp. I detta fall kan 

inkludering ha samband med demokrati. Carlsson och Nilholm menar att det finns ett så 

kallat demokratideltagarperspektiv som beskriver hur demokrati förenar människor utifrån 

erfarenheter och gemenskap. Om individer skapar samvaro och ömsesidighet mellan 

varandra, desto mindre blir exkluderingen och distansen från varandra. Carlsson och 

Nilholm skriver vidare att en stark inkludering kan användas i specialpedagogiken till 

utbildningsystemet för barn i behov av särskilt stöd. Sär och- klassgrupper utesluts som 

skolform för barn som är i behov av särskilt stöd och får arbeta på att totalt inkludera alla 

barn i skolan. Tanken med denna teori är att samhällsindivider ska kunna skapa gemenskap 

och möta varandra redan i en tidig ålder för att i senare ålder kunna mötas i det stora 

samhället (2004, s. 88 & 89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

4.1 Förskollärarnas arbete med inkludering  

 

Syftet i studien Teaching all children: preparing early childhood preservice teachers in 

inclusive settings skriven av Voss och Bufkin handlar om att förbereda förskollärare för 

undervisning med barn i behov av stöd och har en inkluderande inställning i fokus. Denna 

studie är baserad på en kvalitativ och en kvantitativ metod. Genom den kvantitativa metoden 

fick förskollärarna delta i en kurs om inkludering på universitetsnivå. Kursen omfattade 16 

frågor om barn i behov av särskilt stöd där de fick rangordna sin kompetens utifrån 1–5 

poängskala (211, s. 348). Vidare blev förskollärarna intervjuade för att berätta om sina 

upplevelser med kursen. Antalet barn som är i behov av särskilt stöd har på senare tid ökat 

och lärare inom olika läraryrken har fått en större utmaning. Voss och Bufkin kommit fram 

till att skapandet av ett inkluderande klassrum för alla barn är en utmaning för många lärare.  

Voss och Bufkin anser att det finns en lucka mellan teori och det praktiska (2011, s. 338).  

 

Voss och Bufkin anser för att förena klyftan mellan teori och praktik är det viktigt att alla 

aktörer inom förskola och skola aktivt deltar och förespråkar för en inkluderande 

undervisning. För att detta ska ske bör utvecklingen och samarbetet inom lärarprofessionen 

vara aktivt och uppmuntras redan i lärarutbildningen för förskola (2011, s. 339). Voss och 

Bufkin lyfter fram att förskollärare ska förberedas för att förstå begreppet inkludering och 

för att sedan kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Det handlar om att utveckla och 

förändra attityder kring begreppet och även ha det som ett förhållningssätt när pedagoger 

vill ha ett inkluderande innehåll till sin undervisning. Pedagoger ska se efter vad för 

inlärningsbehov barnet behöver stöd kring som är relaterat till vad barnet ska arbeta med 

samt hur miljön påverkar barnet. Detta kallar Voss och Bufkin för inlärningsplan som även 

ska styrkas med ett styrdokument, vilket i detta fall är läroplanen (2011, s. 347). 

 

 I studiens diskussion skriver Voss och Bufkin att det handlar om att reflektera och tro på 

inkludering för att få förtroende till sin undervisning och även skapa fler erfarenheter. Många 

förskollärare ansåg att de varit rädda och haft mindre förtroende till sitt val av innehåll för 

att inkludera barn som är i behov av särskilt stöd. Förskollärarna har även känt att de vill 

arbeta med en strukturerad inkluderingsform för dessa barn. Samtliga pedagoger i studien 

har fått gå på kurser om inkludering för att sedan arbeta med det i praktiken, vilket i sin tur 

har gett goda resultat genom utökade kunskaper och förändrade attityder kring hur 

inkludering ska användas. Lärarna fick även förberedelser som innebär kunskaper från 

kursen för att möta alla barns behov (Voss & Bufkin, 2011, s. 352). 
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4.2 Specialpedagogiska yrkesroller  

 

Artikeln Specialpedagogers och speciallärares olika roller och uppdrag – skilda 

föreställningar möts och möter en pedagogisk praktik är skriven av Nisser. Denna artikeln 

handlar om att se skillnader på förväntningarna mellan specialpedagoger och speciallärares 

roller. Syfte är att förstå varför dessa skillnader finns och problematisera förväntningarna. 

Metoden som användes i denna studie utfördes med hjälp intervjuer som bidrog till 

kunskapsväckande dialoger med specialpedagoger och speciallärare som blev utbildade i sitt 

yrke efter år 2008 (Nisser, 2014, s. 1). 

 

I Sverige har förskolan och skolan möjlighet till att få stöd från två socialpedagogiska 

yrkesroller: specialpedagoger och speciallärare. Nisser anser att vi i dagsläget har olika 

uppfattningar om deras roller, arbetsuppgifter och andra aspekter som är relevanta inom detta 

område som uppdrag och hur dessa specialpedagogiska tillgångar används. Den viktigaste 

aspekten inom specialpedagogiken är att bidra med förutsättningar och möjligheter till alla 

barns lärande med hänsyn till ett inkluderande synsätt. Arbetet inom specialpedagogiken kan 

ske genom en direkt kontakt med barnet men även kontakt med förskolepersonal för att 

arbeta på ett förebyggande sätt (Nisser, 2014, s. 2–4). 

 

Vidare skriver Nisser att specialpedagoger gång på gång får uppdrag som speciallärare har. 

Utifrån resultatet i denna artikel skriver Nisser att speciallärarens uppdrag omfattar ett arbete 

med ämnesutveckling, där de bidrar med idéer och även handleder i ämnet. Specialläraren 

utför klassobservationer och undervisar i olika situationer, exempelvis i klassrum med den 

enskilda eleven eller i mindre grupp. Däremot har specialpedagogerna ett mer övergripande 

uppdrag där de arbetar förebyggande med att exempelvis leda samtal med förskolepersonal 

om lärandemiljöer. Som ovan nämnt har specialpedagoger olika arbetsuppgifter. De som är 

anställda inom förskolan uppfattar sitt specialpedagogiska arbete på sådant sätt att det 

handlar om utvecklingen av lärmiljöerna samt arbetet med de barn som är i behov av särskilt 

stöd (Nisser, 2014, s. 14). I specialpedagogens uppdrag ingår det att vara en kvalificerad 

samtalspartner, vilket innebär att specialpedagogen med jämna mellanrum har kvalificerade 

samtal med ledning och även samtal med speciallärare. Det finns en negativ syn på 

specialpedagoger som är anställda i centrala enheter med egna chefer. Varför det är så, beror 

på att specialpedagogerna betraktas komma till förskolan när de blir tillkallade för att reda 

ut ett dilemma eller problem (Nisser, 2014, s. 15 & 16). 

4.3 Specialpedagogiska insatser 

I studien What is Special in Special Education from the Inclusive Perspective? undersöker 

Madeureira och Mäkinen utifrån ett inkluderande perspektiv om hur begreppet integrering 

tolkades och användes i specialundervisning. Madeureira och Mäkinen använde sig av en 

kvalitativ epistemologisk analys där forskarna genomförde intervjuer och videoupptagningar 

i två förskolor i Brasilien. I förskolorna framfördes aktiviteterna av specialpedagoger i 
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specialundervisningen för barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna på förskolan 

intervjuades och videoinspelningana användes för att följa förskolans rutiner. 

 

I studiens resultatdel kom Madeureira och Mäkinen kom fram till att förskollärarna 

artikulerade och var tydliga med barnen samt vägledde barnen som var i behov av särskilt 

stöd på ett lockande sätt till olika material som finns i verksamheten. Madeureira och 

Mäkinen kom fram till att förskollärarna fick en större förståelse över barn med 

funktionsnedsättningar, behov samt inlärningsprocess. Med inlärningsprocess menas att 

varje barn har sin egen läroprocess men att det tar lite längre tid för ett barn med 

funktionedsättningar att inhämta kunskap, vilket syntes tydligt när de barnet avvek från 

resten av klassen. Förskollärare ansåg att barn med funktionsnedsättning behöver stöd under 

sin skolgång för att lära sig skolans rutiner, förstärka sitt vokabulär samt förbättra sin 

kommunikativa förmåga. Det framgår även i studien att de barnen med funktionsnedsättning 

har fått vara delaktiga i ett kollegialt lärande i den pedagogiska verksamheten. Delaktigheten 

utgår från att barnen aktivt får samspela och lyssna in varandra (Madeureira & Mäkinen, 

2007, s. 57). 

 

Denna studie hänvisar till tidigare studier som har poängterat att lärare som har fått gå en 

vidare utbildning eller kurser om barn med svårigheter, har en positivare inställning till barn 

med funktionsnedsättning. Dessa lärare arbetar inkluderande och anpassar miljön utifrån 

elevernas behov. Madeureira och Mäkinen observerade den första förskolan och skapade en 

planering med de inblandade lärarna för att specialpedagogen skulle få kunskap om skolans 

rutiner och den pedagogiska verksamheten. Den andra förskolan fick extra timmar med 

specialpedagogen i sin verksamhet där specialpedagogen var deltagande under de 

pedagogiska momenten (Madeureira & Mäkinen, 2007, s. 59). Madeureira och Mäkinen 

kom fram till att förskollärarnas uppfattningar om hur de inkluderade de barn med 

funktionshinder inte alltid stämde överens med förskollärarnas arbete i praktiken utifrån 

videoobservationerna (2007, s. 59 & 60). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie har inkludering i fokus och därav har vi valt att gå från Nilholms tre 

specialpedagogiska perspektiv vilka är det traditionella perspektivet, kritiska perspektivet 

och dilemmaperspektivet. Ahlberg skriver i sin bok Specialpedagogik i ideologi, teori och 

praktik- att bygga broar om hur forskare tolkar och attribuerar till den specialpedagogiska 

vetenskapsgrenen (Ahlberg, 2013, s. 49). Utifrån Nilholms artikel Specialpedagogik, vilka 

är de grundläggande perspektiven? benämner han perspektiven och fördjupar sig i deras 

betydelser och uppkom. Det specialpedagogiska perspektivet har sina rötter från psykologin 

och medicin, men på senare tid har specialpedagogiska frågor fått ökat intresse inom 

samhällsvetenskapen (Nilholm, 2005, s. 124 & 125). Vidare skriver Nilholm om betydelsen 

av specialpedagogik som undervisningsområde. Nilholm belyser om vilket av perspektiven 

som är relevanta och grundläggande för forskningsfrågor inom specialpedagogiken. De 

relevanta teorierna inom specialpedagogik för undervisning som Nilholm konstaterar är 

dessa tre perspektiv som beskrivs nedan (2005, s. 125). Vi kommer att använda oss av dessa 

tre perspektiv och begreppet inkludering i studiens analys och diskussionsdel utifrån de svar 

vi från respondenterna och knyta till perspektiven. 

 

5.1 Det traditionella perspektivet  

Detta perspektiv menar att utgångspunkten med ”problemet” ligger hos individen men 

baserar sig på den individuella sociala rättigheten. Det vill säga att barn eller elev har rätt till 

extra stöd och resurs för att utvecklas och arbeta på sina ”brister”. Inom detta perspektiv är 

det barnet som bär på sina brister och syftet blir att finna en undervisningsmetod beroende 

på svårigheter. Barnet ses som avvikande och därför vill man ha en segregerad 

undervisningsform (Nilholm, 2005, s. 125). Ahlberg skriver vidare i sin bok 

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar om dessa perspektiv som 

Nilholm beskriver. Ahlberg använder ett annat ord för det traditionella perspektivet som är 

det kompensatoriska perspektivet. Det kompensatoriska perspektivet utgår från ett 

individinriktat synsätt där elevens brister, problem och behov kategoriseras för att sedan 

kunna placera dessa barn i olika ”problemgrupper”. Detta görs för att få en förståelse av 

dessa barns problem utifrån psyko- och neurologiska förlopp och därmed skapa strategier 

för att hjälpa de klara av sina svårigheter (2013, s. 50). 

 

Dessa lösningar är uttryck för att skolan ser eleven som bärare av sina svårigheter, och synen 

på elever med skolsvårigheter är motsägelsefull. I den offentliga debatten har det längre talats 

om en skola för alla, samtidigt sker en sällan skådad ökning av diagnostiseringar och sortering 

av elever (Ahlberg 2013, s. 27). 

 



 

14 

 

5.2 Det kritiska perspektivet  

Det kritiska perspektivet som i denna studie benämns som det kritiska perspektivet bestrider 

och kritiserar det traditionella perspektivet. Det kritiska synsättet lyfter fram det sociala 

konstruktionerna och ser individen som demokratiska deltagare i samhället. Kritiska 

perspektivet tar även upp att det är den offentliga sektorn bland annat skolan, som bidrar till 

svårigheter för barn i behov av särskilt stöd än att se individen som problembäraren. Det 

handlar om att tänka kritiskt på hur samhället egentligen förhåller sig till och har för 

kunskapssyn gentemot dessa barn. Utbildningspolitiken inom detta synsätt ser varje individ 

som medborgare och en del av gemenskapen (Nilholm, 2005, s. 125). Kritiska perspektivet 

ser specialpedagogiken som en funktion som marginaliserar och pekar ut elevens brister. 

Ahlberg betonar att man istället bör se faktorer barnet påverkas av som exempelvis 

samhällets struktur, skolans misslyckande, socioekonomiska faktorer och professionella 

diskurser. Det kritiska perspektivet riktar en stor fokus på de politiska aspekterna av 

utbildning och menar på att de utgår från teoretiska plan och därför blir svåra att tillämpa i 

praktiken (Ahlberg, 2013, s. 51). 

5.3 Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektiv kom till som ett tredje perspektiv till traditionella och kritiska 

perspektiven. Nilholm menar att det är en ytterligare aspekt att kunna se på 

specialpedagogen.  Dilemman är väldigt förekommande i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Det ses som valsituationer eller målkonflikter där det inte finns några konkreta 

lösningar eller svar. Utifrån detta står dilemmat i relation till problemet än lösningen. Ett 

exempel på ett dilemma för barn som är i behov av stöd är att skolan är formad på ett sätt 

där alla barn ska få liknande utbildning däremot behöver barns olikheter, anpassningar, 

förmågor och egenskaper också anpassas till verksamhetens undervisningar (Nilholm, s. 

132). Ett ytterligare dilemma som Nilholm beskriver utifrån utbildningsystemet är när det 

talas om barn i behov av särskilt stöd. Det finns dilemman som omfattar att urskilja de olika 

grupper som är i behov av särskilt stöd och det kallas positiv diskriminering och trots detta, 

strävar man efter att möta alla elever som individer. Nilholm lyfter upp frågan ”Ska barn 

bedömas utifrån sina förutsättningar eller ska de jämföras med andra?” detta ser Nilholm 

som ett dilemma, då han anser att jämförelser mellan barn har alltid varit grunden för vår 

kultur (Nilholm, 2005, s. 134). Dilemmaperspektivet innefattar hur de sociala processerna 

förhandlas mellan utbildningsystemet och elevers olikheter. Det vill säga hur olikheterna ska 

betecknas och hanteras (Nilholm, 2005, s. 135).  

 

Ahlberg skriver om dessa dilemman som utgår från ett nutida utbildningssystem som innehar 

vissa grundläggande dilemman, alltså konflikter som finns i utbildningssystem som ej går 

att reda ut. Alla barn och elever i förskola och skola ska uppnå eller sträva efter olika mål 

och på samma gång ska utbildningssystemet anpassas till att alla barn och elever är olika. 

Dilemmat utifrån detta blir då att läraren ställs mellan olika komplicerade valsituationer med 

tanke på att motstridiga krav måste uppfyllas. Ahlberg menar att om man ska utgå ifrån detta 

perspektiv i praktiken, handlar det om hur läraren försöker lösa de konflikter eller dilemman 
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som uppkommer i vardagen än att studera och beskriva de olika dilemman som uppkommer 

(Ahlberg, 2013, s. 52). 

5.4 Inkludering utifrån specialpedagogiken 

 

Carlsson och Nilholm anser att begreppet inkludering är anknutet till uppfattningen om 

social rättvisa. Vidare menar Carlsson och Nilholm att alla människor ska ha en deltagande 

roll i samhället utifrån rättvisa, kollektiva och demokratiska värden. Alla individer i 

samhället oberoende av omständigheter, intressen och presentationsförmåga ska ha rätt till 

att delta i en inkluderande undervisning under hela sin skolgång. Inkludering handlar om att 

alla barn har rätt till att delta i den” normala” i undervisningen. Dock menar Carlsson och 

Nilholm att en segregerande undervisningsform kännetecknas som en ofullständig 

inkludering. Associerat med den segregerande undervisningsformen är det traditionella 

perspektivet som utgår från att individens brister ska kategoriseras för att sedan placera 

eleverna i olika specialklasser. Carlsson och Nilholm nämner att inkluderande utbildning 

istället skyller på skolans misslyckande och socialt förtryck vilket förknippas med det 

kritiska perspektivet. (2004, s. 82). Utifrån dilemmaperspektivet är nutida 

utbildningsystemet inkluderande och exkluderande processer en självklarhet. Det omfattar 

att utbildningssystemet handskas med elevers olikheter och att konstruera kategorier, 

organisatoriska lösningar och belöningssystem. Dilemman som uppkommer i 

utbildningsystemet går inte att lösa omedelbart (Carlsson & Nilsson, 2004, s. 82). 
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6. Metod  

Denna studie använder vi oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer med erfarna 

förskollärare och specialpedagoger som arbetar med barn i behov av särskilt stöd. När 

kvalitativa undersökningsmetoder används införskaffas en bredare och djupare kunskap än 

om det endast används en kvantitativ metod (Patel & Davidson, 2011, s. 119). Judith Bell 

anser att genom en intervjumetod får respondenten möjlighet till att fördjupa och utveckla 

sina svar och intervjuaren kan även ställa följdfrågor för att få en bredare inblick på det som 

undersöks (2006. s. 158). Bell lyfter fram att ljudinspelning kan vara en stark artefakt för att 

få fram konkreta och exakta ord från respondenten. Detta bidrar till att intervjuaren även kan 

gå tillbaka och ta del av de olika delarna av intervjun för att komplettera sammanfattningen 

(Bell, 2006, s. 165). Patel och Davidson skriver vidare att det är förekommande för en 

kvalitativ bearbetning att en text med citat från intervjuerna leder till egna kommentarer och 

tolkningar. Det är viktigt med en balans mellan citat och en förtydligande beskrivning. Om 

citaten är för korta leder det till att läsaren inte kan avgöra trovärdigheten (2011, s. 121). 

6.1 Urval och avgränsningar 

 

Urvalet i denna intervjustudie baseras på förskollärare och specialpedagoger som har 

erfarenhet med barn i behov av särskilt stöd.  Dessa yrkesroller har valts då de är relevanta 

för denna studies undersökning samt att de besitter på professionella kunskaper vi söker till 

vår empiri. Vi valde att intervjua förskollärare som arbetar i förskolor där det finns barn är i 

behov av särskilt stöd för att få fram vilka kunskaper, kompetenser och arbetssätt de har 

inom detta område. Vi intervjuade även specialpedagoger för att få en inblick och kunskap 

kring deras arbetssätt och vilka metoder de använder sig av för att handleda förskollärarna. 

Vi intervjuade totalt sex respondenter, tre förskollärare och tre specialpedagoger. 

6.2 Genomförande 

 

Vi började med att skicka ut mail till en enhetschef på en kommunal förvaltning där vi fick 

information om att det arbetar 7 specialpedagoger. Enhetschefen vidarebefordrade vårt 

informationsmail med våra intervjufrågor till specialpedagogerna och sedan blev vi 

kontaktade av de som ville ställa upp på en intervju. Resterande intervjuer med förskollärare 

skedde genom mailkontakt där vi kände till att det fanns barn i behov av särskilt stöd i 

verksamhet. Vi var även noga med att de valda förskollärarna hade erfarenhet i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. Vidare bestämde vi tid och plats med respondenterna och 

förklarade att de fick välja en passande tid och en tryggmiljö.  
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6.3 Databearbetning och analysmetod 

 

Vi analyserade vår empiri som samlats genom att vi använde oss av intervjufrågorna som vi 

ansåg vara väsentliga till forskningsfrågorna. Eftersom vi använde oss av ljudinspelningar 

till våra intervjuer, lyssna vi igenom varje intervjufråga som var riktat till förskollärarna och 

specialpedagogerna för att sedan sammanställa svaren och använda det vi ansåg vara givande 

till studien. Eftersom intervjuerna utfördes separat transkriberade och analyserade vi 

materialet även enskilt. Vidare valde vi att dela upp frågorna till resultats delen i olika 

rubriker för att ge en tydligare bild på vad som undersöks. I analysen använder vi de teorier 

som valts i studien som är det traditionella perspektivet, kritiska perspektivet och 

dilemmaperspektivet. Vi har sammankopplat perspektiven med respondenternas svar och 

använt oss av relevant litteratur från teoretiska utgångspunkter. 

6.4 Reflektion över metoden  

 

Judith Bell skriver i sin bok att de finns fördelar och nackdelar med att använda intervjuer 

som metod för datainsamling. Fördelarna som vi fick ta del av och som även Judith Bell 

(2006, s.158) beskriver är att man kan följa upp idéer och även få höra emotionella svar. 

Detta blir inte genomförbart om man endast förhåller sig till enkätmetod som datainsamling 

för en studie. Responsens från en enkätundersökning blir begränsad då det inte finns 

utrymme för följdfrågor och blir på så sätt opersonligt. Genom intervjuer får respondenterna 

möjlighet till att fördjupa och utveckla sina svar och vi kan även ställa följdfrågor för att få 

en bredare inblick på det vi undersöker. Enligt Bell (2006. s.158) är nackdelen med intervjuer 

att det är tidskrävande dock kan intervjuer vara ett sätt att få ett givande och utökat material.  

 

Vi relaterar till Judith Bells åsikt om att intervjuer är tidskrävande för att det är olika faktorer 

i intervjun vi måste ta hänsyn till.  I vårt fall var det att hitta respondenter inom en viss 

yrkesgrupp under en begränsad tid och få bekräftat att de har erfarenheter med barn i behov 

av särskilt stöd. Vidare tar det även tid att transkribera materialet. 

6.5 Reliabilitet och validitet  

 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten, detta innebär att mätningen i en undersökning är 

korrekt gjord. Detta innebär också att intervjufrågorna ska ske på samma grund alltså att 

samma frågor ställs till respondenterna och att man som intervjuare är neutral under alla 

intervjuer (Trost,2010, s.131). Validitet handlar om undersökningen sker på ett korrekt sätt 

det vill säga att man undersökt det som var tänkt utan att inkludera eller exkludera 

intervjufrågor eller material (Thurén, 2019, s.49). Judith Bell skriver även om validitet som 

något som ska beskrivas eller mätas i en undersökning med syfte till att få en trovärdig 

slutsats och resultat. Detta går ihop med reliabiliteten, det vill säga att om reliabiliteten 
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saknas uteblir valideten också. Validiteten kan även vara låg med hög reliabilitet, därför kan 

begreppet validitet bli komplicerat i olika kontexter (2006, s. 117 & 118). 

 

Vi har strävat efter en hög reliabilitet och validitet i denna intervjustudie. Urvals 

respondenterna i denna studie representerar de yrkesgrupper som studeras vilka är 

förskollärare och specialpedagoger. Intervjufrågorna är anpassade efter respektive 

yrkesgrupp vilket även tyder på tillförlitliga svar. Vi har även format intervjufrågorna för att 

få svar på frågeställningarna i denna studie. förskollärare och specialpedagoger. Vi har 

strävat efter att hålla oss till våra intervjufrågor samt valt att ha frågor som innefattar 

intervjupersonernas arbetssätt vilket tyder på hög reliabilitet. Validiteten i denna studie är 

hög då vi har undersökt det vi har tänkt undersöka. 

 

6.6 Etiska hänsynantaganden 

 

I vetenskapsrådet finns det krav på att forskare ska informera om individskyddskravet till 

personerna som deltar i forskningen. Dessa huvudkrav är regler som forskare måste förhålla 

sig till och kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera om hur deltagaren 

kommer att påverka studien och vilka villkor medverkaren har, till exempel att deltagaren 

har rätt avbryta sitt medverkande när som helst. Samtyckeskravet innebär att deltagaren 

godkänner samverkan i undersökningen och är medveten om vad syftet med sin medverkan 

kommer att bidra till. Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren ska ha tystnadsplikt 

gentemot deltagaren och forskaren måste även avvika i sin rapport om det blir etisk känsligt 

för de som medverkar. Detta handlar om att utesluta identifikationen på medverkaren och 

för att de som är utomstående inte kan identifiera deltagarna. Sedan förklarar nyttjandekravet 

att forskningsmaterialet på medverkarna inte får lånas till andra eller användas till 

kommersiellt syfte (Vetenskapsrådet 2020-03-02).  

 

Vi har informerat förskollärarna och specialpedagogerna via mail angående dessa krav vid 

förfrågan att delta i studien. Vi förklarar vårt forskningssyfte och under intervjuerna har vi 

informerat ännu en gång att deltagaren får avbryta intervjun om det känns obekvämt eller 

om de känner obehag. Vi har även fått godkännande från varje deltagare till vår studie att 

använda all inhämtad information för forskningssyfte. Med hänsyn till den etiska sekretessen 

innebär även tystnadsplikt. Deltagarna kommer vara anonyma för att inte kunna identifieras. 

Vi har använt oss av ljudinspelning till våra intervjuer och har även berättat att vi kommer 

radera ljudfilen efter vi sammanställt all data. 
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7. Resultat & analys  

I detta avsnitt presenteras resultat och analyser utifrån intervjuer med förskollärarna och 

specialpedagogerna. Resultaten som presenteras har en nära koppling till studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Kort beskrivning av respondenterna: 

Förskollärare A) Har varit förskollärare i tio år och arbetar på en kommunal förskola. 

Förskollärare B) Har varit förskollärare i fyra år och arbetar på en fristående förskola. 

Förskollärare C) Har varit förskollärare i 24 år och arbetar på en kommunal förskola. 

 

Kort information av respondenterna: 

Specialpedagog A) Har jobbat som specialpedagog i fyra år och för en kommunalenhet. 

Specialpedagog B) Har jobbat som specialpedagog i tio år och för en kommunalenhet 

Specialpedagog C) Har jobbat som specialpedagog i åtta år och för en personalkooperativ 

förskola. 

 

 

7.1 Delstudie 1 förskollärare 

7.1.1 Synen på barn i behov av särskilt stöd 

 

Denna rubrik är utifrån en av intervjufrågorna där förskollärarna besvarade frågan om vad 

de tänker på när de hör definitionen barn i behov av särskilt stöd.  

 

Förskollärare A svarade på följande sätt: 

 

När man hör den här definitionen så tänker man att det är något nytt, speciellt, ”Kommer vi att 

klara det här”, då hamnar man i ett litet osäkert moment. Sedan när man träffar barnet så blir 

det annorlunda, då får man en bild av barnet och vad den har för behov. Det är en massa frågor. 

när man hör ett barn i behov av särskilt stöd så tänker man okej kommer vi att klara det här? 

Är det ett barn som passar in? Nu för tiden får vi in barn med massa olika behov (Förskollärare 

A). 
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Förskollärare B anser begreppet som brett och kan innefatta alla möjliga barn: 

 

Jo jag tänker på att det är ett väldigt brett begrepp, den kan innefatta alla möjliga barn. Barnet 

är inte på ett visst sätt utan de blir, beroende på pedagoger, miljöer och självklart hur vi möter 

deras behov, sen är även alla barn olika (Förskollärare B). 

 

 

Förskollärare C tänker att det är barn som behöver extra stöd och stimulans men nämner 

även att det finns en föråldrad syn på barn i behov av särskilt stöd: 

 

Jo jag tänker att det är barn som kanske behöver extra stöd och stimulans. Jag tror dock att det 

finns en föråldrad syn på barnen hos vissa vuxna och det har jag upplevt i tidigare 

förskoleverksamheter samt i den verksamhet jag arbetar i idag. Men självklart precis som med 

alla andra barn utan särskilda behov, är sin egen individ och har en egen värld. Det är en 

jättebra fråga, jag tänker väl mer att alla barn har lika mycket värde och ska ha samma 

förutsättningar men jag ser mitt jobb på sådant sätt att jag oavsett ska anpassa för dessa barn i 

behov av särskilt stöd (Förskollärare C). 

 

Förskollärare C beskriver att hen ser alla barn som egna individer och att de har sin egen värld. Hen 

arbetar för att de barn som är i behov av särskilt stöd ska få det behovet. 

 

Analys 

 

Samtliga förskollärare har en liknande syn på barn i behov av särskilt stöd. De anser att det 

är ett osäkert moment när de hör begreppet barn i behov av särskilt stöd och menar då att 

alla barn är olika och har olika behov. Det blir däremot annorlunda när de träffar barnet, 

eftersom de får en tydligare bild av vad behovet kan innebära. Alla tre förskollärare beskriver 

barn i behov av särskilt stöd som barn som behöver extra stöd och stimulans i vardagen.  

Vidare visar resultatet på att förskollärare C anser att det finns en föråldrad syn av barn i 

behov av särskilt stöd vilket kan kopplas till vår teoretiska utgångspunkt, det traditionella 

perspektivet. Utifrån detta perspektiv ligger problemet hos barnet och de har rätt till extra 

stöd och stimulans. En segregerad undervisningsform är även aktuell om man utgår ifrån 

detta perspektiv då det är utifrån funktionsvariationen som en undervisningsmetod skapas 

(Nilholm, 2005, s.125). Utbildningspolitiken inom detta synsätt ser varje individ som 

medborgare och en del av gemenskapen (Nilholm, 2005, s.125). Förskollärare B säger att 

barnet inte är på ett visst utan blir format beroende på förskolans pedagoger, miljöns 

utformning och vuxna som finns runt barnet för att för att underlätta för barnet och hur barnet 

bemöts.  

7.1.2 Upptäcka barnens svårigheter 

Utifrån denna fråga ville jag veta mer om hur förskollärarna upptäcker och uppmärksammar 

barn som behöver särskilt stöd och stimulans men även synliggöra vilka tecken de utgår från 

som blir avgörande för att barnet ska få det stöd som behövs. Under denna rubrik har 
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förskollärarna svarat på de tidiga tecken som de upptäcker för att misstänka eller tro att ett 

barn kan vara i behov av särskilt stöd.  

 

Här beskriver förskollärare A både emotionella och fysiska tecken: 

  

Det finns barn som är tystlåtna, dom håller sig för sig själv, barnen tittar inte - ingen 

ögonkontakt. Vissa barn får man inget svar på något eller ingen reaktion och där börjar 

man tänka, inte bara det verbala språket. Barn i behov av särskilt stöd kan vara helt 

borta från barngruppen och så har man de barn som är utåtagerande och de reagerar 

på lilla minsta och de ha svårigheter att komma in i det sociala sammanhanget till och 

med vuxna. Det är väldigt olika sedan finns det barn som kommer med uppfostran 

hemifrån och har inte vanan att det sociala samspelet med andra. Vi har inte dessa 

kunskaper, men vi ser att det finns något. Barnen ligger inte i den linjen som kan kallar 

det “normala”, som andra barnen. Alla barnen har olika tendenser, vi är olika individer 

och det har barnen också. Barnen har en vilja (Förskollärare A). 

 

Förskollärare B utgår från att hen ser fysiska svårigheter. De kognitiva aspekterna anser hen 

är svåra att definiera: 

 

Jo men det beror på vad det är för behov som barnet har. Det kan vara fysiska 

svårigheter och behov där vi behöver göra några anpassningar eller att vi måste 

medicinera. När de kommer till det inre är det mer kognitiva aspekter, 

språksvårigheter och så vidare kopplat till beteende eller lärande de är väldigt svåra 

att definiera och sätta fingret på (Förskollärare B). 

 

Förskollärare C anser att ögonkontakt är det första tecknet men även de sociala delarna 

exempelvis när barnet har svårt med sociala koder.                                                                                                          

  

 

Det första tecknet om när man pratar om barn i behov av särskilt stöd är framför allt 

ögonkontakt, den sociala biten blir väldigt tydligt där barn har problem med sociala 

koder och kan vara att barnet har några svårigheter, det kan vara de första tecknen 

man ser (Förskollärare C). 

 

 

Analys 

 

Hur vet man att ett barn är i behov särskilt av stöd? Här ligger intresset i vilka faktorer som 

är avgörande för att förskolläraren och arbetslaget ska vara överens om vilka tecken som är 

bemärkande för dessa barn. Samtliga förskollärare beskriver svårigheter, kognitiva och 

sociala svårigheter som tidiga tecken. De har ofta sett att barn har svårt för sociala koder och 

ögonkontakt. Dessa barn är även ofta tystlåtna och håller sig för sig själv. Utifrån de 

kognitiva aspekterna syftar förskollärarna till språksvårigheter och att barnet inte kan 

uttrycka sig som de andra barnen och därmed ser att det finns en svårighet för barnet att 

samspela med andra. Det kan vara svårigheter där förskollärarna behöver göra några 
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anpassningar eller att vi måste medicinera. Det är barn som agerar utåt och med det menar 

förskollärarna barn som är högljudda, bråkar och har svårt att sitta still. En förskollärare 

tycker att det är svårare att sätta fingret på de kognitiva aspekterna som är kopplat till språk, 

beteende och lärande då de är svårare att upptäcka och tolka. Utifrån Nilholms kritiska 

perspektiv är det viktigt att förskollärarna tänker kritisk på hur samhället förhåller sig till 

barn som är i behov av särskilt stöd. För att dra en parallell till det traditionella perspektivet 

ses bristen hos barnet som en avvikande faktor och barnet ska få det stöd och resurs som 

behövs. Nilholm skriver vidare att det handlar om att tänka kritiskt på hur samhället 

egentligen förhåller sig till och har för kunskapssyn gentemot alla barn (Nilholms, 2005, 

s.125). 

7.1.3 Inkluderande arbetssätt 

 

Utifrån denna rubrik har jag utgått från två av intervjufrågorna med förskollärarna som 

handlar om hur barnen inkluderas i den pedagogiska verksamheten. 

 

Förskollärare B beskriver hur hen arbetar för att inkludera de barn som är i behov av stöd. 

 

Ja vi försöker väl möta dom där de är först och få en förståelse för vad de handlar om och när 

vår kompetens inte räcker till det är då vi söker efter hjälp men vi iakttar, observerar barnet 

och erbjuder olika saker, men vi gör först så gott vi kan med den ordinarie personalen som är 

här. Ibland är olika beteenden kopplat till vissa perioder men sedan finns det självklart barn 

som behöver stöd under längre tid där vi behöver göra andra anpassningar. Så vi observerar 

och följer barnet, kommer på deras nivå och sedan kommer vi in med olika metoder av 

stimulans (Förskollärare B). 

 

Förskollärare C har valt att ge exempel på hur hen arbetar med ett barn som har diagnosen 

autistism och hur hen arbetar för att inkludera barnet. Förskollärare C säger att de endast 

arbetar i smågrupper på hens verksamhet 

 

Då gör vi såhär, vi har ett barn med diagnosen autism och med detta barn arbetar vi i 

lekgrupper. I min avdelning arbetar vi bara med små grupper, sedan försöker vi att inte 

uteslutna barn som har behov av mer stöd, vi arbetar också mycket estetiskt där vi försöker 

förstärka barnen i de sinnen de tycker om, vi lyssnar på musik, målar och så vidare. Vi har 

även språkgrupper, men överlag arbetar vi med att arbeta för att allas behov ska anpassas 

(Förskollärare C). 

 

Nedan beskriver förskollärare A hur hen arbetar för att inkludera barnen och ger ett exempel. 

 

Man ska aldrig utesluta ett barn, man ska aldrig prata om eller tänka på det sättet. Många 

pedagoger vill inte ta hand om det barnet, men som ledare måste du ha tankesättet att barnet 

finns och är med. Vi jobbar på ett sådant sätt att om vi exempelvis ska till skogen, tar jag med 

detta barn med två andra barn, vilket leder till att jag inkluderar barnet men på ett annat sätt 
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blir det små grupper istället. Då jag ser jag om det är lämpligaste sättet att inkludera barnet. 

Jag säger alltid till mina kollegor att inget barn får uteslutas (Förskollärare A). 

 

Vidare ger förskollärare B en förklaring och exempel på hur hen arbetar i sin verksamhet för 

att inkludera barnen. 

 

Vi inkluderar de som alla andra barn, men sen är det upp till de att välja på vilket sätt de ska 

vara med, ibland tar det lite längre tid för de och det får vi respektera, ibland behöver de prova 

flera gånger, vi ställer fram material till de på samma sätt som för andra barn ibland går det 

bra och ibland inte riktigt som vi förväntat oss, vi försöker locka de på olika sätt kanske 

förklara för de lite mer, eller använder andra former som bilder för att visa på vad vi ska göra 

etc. När de kommer till sociala sammanhang behövs mer stöd, nu pratar jag om det specifika 

barnet vi har på avdelningen, vi stödjer, försöker läsa av vad hen vill, sätta ord på hens tankar, 

ibland lyckas vi och ibland misslyckas vi det är hela tiden olika tolkningar och vi menar alltid 

väl, ibland blir det helt misslyckat men vi försöker hitta olika strategier och vara tålmodiga 

och veta vad vi gör (Förskollärare B). 

 

En beskrivning av hur förskollärare C arbetar för att inkludera barnen. 

 

Självklart är alla barn inkluderade, men jag har hört på många ställen att vissa inte orkar ta 

med vissa barn som är i behov av stöd då de kan ses som’ ’jobbiga’’, och det är helt fel bild 

enligt mig jag försöker alltid att låta alla vara delaktiga. Jag ser ingen anledning till att utesluta 

barn, Men sen kan jag tänka att ett barn med svårigheter innebär mer tid och stöd. Men vi ska 

aldrig låta barnet hamna utanför eller glömmas (Förskollärare C). 

 

 Analys 

Samtliga förskollärare är överens om att alla barn ska vara delaktiga och inkluderas i 

verksamheten. De arbetar på olika sätt för att inkludera barnen då alla barn har olika behov. 

Små grupper är ett arbetssätt som de förskollärarna föredrar att arbeta i när de arbetar med 

barn som är i behov av särskilt stöd. En av förskollärarna nämner att hen arbetar mycket med 

estetiskt, där hen förstärker barnen i de sinnen de tycker om. Detta gör de genom att lyssna 

på musik och måla. De har även språkgrupper men arbetar överlag för att allas behov ska 

anpassas. 

 

Utifrån det kritiska perspektivet handlar inkludering om barnens olikheter som ska vara 

grunden till undervisningen. Perspektivet har alltså fått sin rot från barn i behov av särskilt 

stöd (Carlsson & Nilholm, 2004, s. 79 & 80). Nilholms kritiska perspektiv kan kopplas till 

samtliga förskollärares åsikter. De anser att det är viktigt att inkludera barnen än att sätta de 

i specialgrupper. Det traditionella perspektivet står för ett arbetssätt som medför segregering 

för dessa barn. De tas från sin barngrupp till speciella grupper för barnet som är avvikande 

och detta görs utifrån en segregad undervisningsform som vidare leder till att barnet inte blir 

inkluderat (Carlsson & Nilholm, 2004, s. 79 & 80). 

 

Samtliga förskollärare arbetar med ett inkluderande arbetssätt. Det finns även barn som inte 

vill vara med i vissa aktiviteter och då använder förskollärarna sig av olika material för att 

locka barnet. Förskollärare B säger att det kan ta lite längre tid för barnet att vara med, ibland 
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får de prova flera gånger för att inkludera barnet och ställa fram olika material. Ibland lyckas 

förskolläraren locka barnet och ibland inte, men hen försöker få barnet inkluderat. 

Förskollärarna tar hjälp av bilder för att visa och förklara för barnet vad hen ska göra under 

dagen.  Det traditionella perspektivet utgår från ett individinriktat synsätt där elevens brister, 

problem och behov kategoriseras för att sedan kunna placera dessa barn i olika 

”problemgrupper”. Detta görs för att få en förståelse av barnets problem utifrån psyko- och 

neurologiska förlopp och därmed skapa strategier för att hjälpa barnet klara av sina 

svårigheter (Ahlberg, 2013, s.50). I resultatet framgår det tydligt att förskollärarna inte 

arbetar på detta sätt utan att de arbetar utifrån ett inkluderande synsätt genom att anpassa och 

inkludera undervisningen så att det passar det särskilda barnet. Med detta kan se att samtliga 

förskollärare har ett kritiskt förhållningssätt utifrån Nilholms kritiska perspektiv då de 

arbetar för att ge anpassningar i miljön än att arbeta mot att sätta barnet i en särskild 

undervisning. 

7.1.4 Frågan om resurs och hur förskollärarna går tillväga  

 

Förskollärarna har besvarat intervjufrågan om hur de går tillväga för att få en resurs och 

nedan presenteras hur de går tillväga. Förskollärare A har en specifik specialpedagog som 

kontakt och det är just denna specialpedagog som kommer och besöker när de behöver stöd. 

 

Vi ringer till specialpedagog, vi har kontakt med en specifik och vi kommer överens bland 

personalen och ringer som grupp men det finns en tydlig regel hur man går till väga. Jag ringer 

och berättar om att det finns en oro i barngruppen utan att nämna namn. Sedan kommer 

specialpedagogen till gruppen för att kunna stödja oss snarare än till barnet. Specialpedagogen 

håller med om vilka behov som behövs hos barnet/barnen, så kontaktar man sedan föräldrarna. 

Det är specialpedagogen har rätt att bedöma och säga att det barnet är i behov av särskilt stöd. 

Om barnet har något behov, hjälper och guidar specialpedagogen oss hur vi ska jobba vidare. 

Det är en lång process tills diagnosen kommer, om det ens blir en utredning. Föräldrarna har 

svårt att acceptera att barnet är annorlunda. Istället för att se det som ett hjälpmedel så ser de 

som att barnet har problem och tar det väldigt negativt (Förskollärare A). 

 

Förskollärare B har inte någon specifik kontakt med en specialpedagog på hens verksamhet. 

Istället får de skriva en ansökan och sedan kommer en specialpedagog: 

 

Vi skriver en ansökan, och då visar de oftast ett intresse och då kommer specialpedagogen 

eller förskolepsykologen.  Men för att få en resurs är det en lång process, vi måste skriva en 

handlingsplan som ska analyseras och utvärderas eventuellt ändras, anpassningarna är 

tillfälliga funkar de så är de bra men om de inte funkar måste vi ändra på det, men allt ska 

dokumenteras. Alla samtal vi har med specialpedagog och psykolog ska dokumenteras och av 

de anpassningar vi gjort här. Denna process leder till att få en resurs vilket som jag tidigare 

nämnt men det är en lång väg dit som sagt. Ofta märker man eller hittar vissa lösningar, vi har 

en pojke där blir det för mycket för honom så söker han sig till oss, vi erbjuder oftast ett annat 

rum till honom där han kan lugna ner sig, ofta visar de vad de behöver, men ibland kan vi 
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känna att vi inte räcker till, både fysiskt samt kompetensmässigt, och ibland fattas det rätta 

materialet, de är inte lätt men vi gör så gott vi kan (Förskollärare B). 

 

Enligt förskollärare C finns det en specialpedagog nära i enheten som hen kontaktar 

 

De barn som behöver stöd går man genom en specialpedagog som finns i enheten samt 

rektorn. Sedan gör man en handlingsplan med specialpedagogen, vidare följer vi upp 

för att kunna ge extra stöd och för att kunna arbeta mot att få en resurs, men detta görs 

oftast om barnet har en uttalad diagnos. Det finns även andra ställen som exempelvis 

autism center som också är till stor hjälp. Men viktigast är att tänka om i den 

pedagogiska verksamheter för det är där barnet spenderar mest tid. Vi måste låta barnet 

delta på sina egna villkor och anpassa på sådant sätt att det barnet kommer in i leken. 

Vi måste utgå från barnets egna förutsättningar, alla barn har samma värde men alla 

barn är inte likadana, vi måste ge andra typer av förutsättningar för att de ska kunna 

delta på sina egna villkor. Hur vi anpassar behöver vårdnadshavare inte vara så 

inkluderade kring, men vi måste alltid uppdatera föräldrarna och få deras tillstånd när 

det kommer till att föra vidare arbete. Jag har även stött på vårdnadshavare som inte går 

med på att föra arbetet vidare och det är väldigt svårt när man inte får vårdnadshavarens 

stöd (Förskollärare C). 

. 

 Analys 

Under denna del förklarar förskollärarna hur de går tillväga från att de upptäcker att det finns 

en oro i barngruppen eller att ett barn behöver särskilt stöd, tills det att barnet får stödet. De 

har olika vägar till att få hjälp och stöd och nedan presenteras hur de går tillväga. 

Förskollärare A har en specialpedagog nära men kommer först överens med arbetslaget 

sedan ringer de specialpedagogen och berättar att det finns en oro i barngruppen utan att 

nämna namn. Specialpedagogen kommer på besök och när hen är överens med arbetslaget 

om vilket behov som finns så kontaktas vårdnadshavarna. Arbetslaget kan alltså inte gå 

vidare med kartläggningen med utan vårdnadshavarnas tillstånd. Specialpedagogen 

kontaktas då hen gör en kartläggning och observation för att se om det finns ett behov av 

särskilt stöd. Vidare handleder arbetslaget med de barnen som är behov av särskilt stöd. 

                                                                                                        

Förskollärarna B och C nämner att de måste vara i kontakt med rektorn och även skriva en 

handlingsplan om barnet. Handlingsplanen görs med specialpedagogen och ska följas upp. 

Under tiden får förskollärarna göra olika anpassningar i miljön för barnet. Enligt 

förskollärare B och C måste barnet ha en diagnos för att få tillgång till en resurs. 

Förskollärare A har en nära kontakt med en specialpedagog i sin verksamhet. Barnet får 

snabbare tillgång till stöd medan de andra två förskollärarna anser att det är en lång process 

och att diagnosen är betydande för att barnet ska få en resurs. Samtliga förskollärare anser 

även att vårdnadshavarna har svårt att acceptera att barnet är annorlunda. Istället för att se 

det specialpedagogiska insatserna som en tillgång, ser vårdnadshavarna att barnet har ett 

problem och tar det väldigt negativt. Att vårdnadshavarna ser barnets svårigheter som något 

negativt kan kopplas till Nilholms traditionella perspektiv då han anser att barnet är bärare 

av sina brister (Nilholm, 2005, s.125). Om vuxna ser barnet på ett sådant sett leder det till en 

negativ syn på barnets svårigheter. Utifrån Nilholms perspektiv står dilemmat i relation till 
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problemet. För barn som är i behov av särskilt stöd är att skolan är formad på ett sätt där alla 

ska få en likvärdig bildning. Däremot behöver barns olikheter, anpassningar, förmågor och 

egenskaper också anpassas till verksamhetens undervisningar. Dilemmat blir då att läraren 

ställs mellan olika komplicerade valsituationer med tanke på de motstridiga kraven som 

måste uppfyllas (Nilholm, 2005, 132). Om man ska utgå från dilemmaperspektivet i 

praktiken handlar det om hur läraren försöker lösa de konflikter alltså dilemmana som 

uppkommer i vardagen än att studera och beskriva de olika dilemman som uppkommer 

(Ahlberg, 2013, s.52). Utifrån detta är dilemmat hur förskolläraren ska förhålla sig till barn 

i behov av särskilt stöd som inte har fått någon resurs.  
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7.2 Delstudie 2 specialpedagoger 

7.2.1 Specialpedagogernas arbetssätt 

I intervjuerna med specialpedagogerna beskrivs hur arbetssättet ser ut mellan förskollärare 

och specialpedagogerna. Här synliggörs hur specialpedagogerna bidrar med sin kunskap och 

rådgivning till förskollärarna om barn i behov av särskilt stöd. Det framkommer i 

intervjuerna att specialpedagoger hjälper förskollärarna att finna arbetsmetoder för att arbeta 

med barn i behov av särskilt stöd. 

 

Specialpedagog A uttrycker sitt arbetssätt på följande sätt: 

 

Jag ser till att alla barn får möjligheten får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Jag 

jobbar även med kartläggningar och organisation samt gruppnivå och stöttar personal med 

extra anpassningar, utforma, följa upp handlingsplaner, utvärderingar och stöttar i utveckling 

av lärmiljöer. Jag bidrar med ett specialpedagogiskt perspektiv (Specialpedagog A). 

 

Specialpedagog B beskriver processen från att förskolan tillfrågar om en specialpedagog till 

att specialpedagogen kontaktar förskolan: 

 

Mina arbetsuppgifter är att ta emot uppdrag från förskole rektorer i stadsdelen som i sin tur får 

funderingar från pedagoger på avdelningarna. Jag har också en hel del utbildning i mitt 

uppdrag och kompetenshöjning av pedagogerna. Så det är de två delarna som ingår i mitt 

uppdrag (Specialpedagog B). 

 

Vidare uttrycker specialpedagog B: 

 

Ibland ger jag en direkt handledningskonsultation till arbetslaget eller pratar med en 

förskollärare och ibland går jag ut till verksamheten och observerar i barngruppen för att sedan 

boka tid för handledning med pedagogerna (Specialpedagog B). 

 

 

Specialpedagog C beskriver att hen ger rådgivning till arbetslaget, men att hens uppdrag 

även är att tillämpa ett pedagogiskt verktyg i verksamheten: 

 

Mitt uppdrag är även att implementera tydliggörande pedagogik i alla verksamheter just för 

barn i behov av särskilt stöd. Detta är även bra för alla barn som även inte har en diagnos. 

Rådgivande roll men även en observerande roll också. Jag kan även gå in och observera 

pedagogen i samspel med barnen, då tänker man, kan man göra på ett annat sätt? vad är det 

som händer? Jag observerar och återger (Specialpedagog C). 
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Specialpedagog C förklarar vidare hur skillnaden på processen för handledning kan se ut: 

 

Först och främst så är det arbetslaget som påkallar att barnet har någonting, och sedan går till 

rektorn om så får man en godkännande handledning och så pratar förskole rektorn med mig 

sedan tittar vi vad kan det här barnet behöva och gå in som observatör. Men eftersom jag 

jobbar med barngruppen så kan pedagoger kan komma för rådgivning när som helst 

(Specialpedagog C). 

 

Analys  

Samtliga specialpedagoger nämner att man kan genom kartläggning verkställa 

förskollärarnas funderingar om barns svårigheter som uppkommer i verksamheten. Nilholm 

beskriver från det traditionella perspektivet att barn ska få stöd och resurs om barnet har 

svårigheter men även se barnet som en del den av den sociala konstruktionen (2005, s. 125). 

Vidare visar resultatet även att förskollärarna får erhålla rådgivning från specialpedagogerna 

vilket bidrar till en ökad kunskap. Med ökad kunskap menar specialpedagogerna att det leder 

till ett optimalt arbetssätt för främjandet av barnens utveckling. Ahlberg menar att det 

kritiska perspektivet bör se efter de grundläggande faktorerna som orsakar barnens 

svårigheter och utvärdera hur förskolan tillämpar professionella diskurser och kunskaper 

(Ahlberg, 2013, s.51). Det kritiska perspektivet innebär att ju mer kunskap pedagoger i 

förskolan har, desto enklare blir det för dem att uppfatta barnens svårigheter. Hur 

specialpedagoger handleder förskollärarna har alltså en stor betydelse för hur kartläggningen 

och handlingsplanen behandlas. 

 

 Resultatet visar att samtliga specialpedagoger utför observationer på de barn som anses ha 

svårigheter, för att sedan kunna utvärdera vad det är som påverkar barnets tillgänglighet och 

deltagande i barngruppen. Specialpedagoger observerar hur förutsättningarna genomsyras i 

verksamheten och reflekterar med arbetslaget om det är något som de kan utveckla och 

förbättra i verksamheten. Resultatet visar även att specialpedagoger observerar arbetslaget 

och barnen, om inte det efterfrågas om observation på ett specifikt barn.  Vidare återkopplar 

specialpedagogen med konstruktiv kritik till arbetslaget. 

 

Specialpedagog C beskriver tydliggörande pedagogik som ett effektivt arbetssätt för 

förskollärarna för att arbeta inkluderande. Utifrån ett inkluderande arbetssätt ges en 

möjlighet till alla barn att utveckla sig i sin läroprocess. Att tydliggöra olika sammanhang 

för barn är en viktig grund för att ge en likvärdig utbildning.  

7.2.2 Inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

 

Samtliga specialpedagoger beskriver inkludering som en självklarhet och beskriver även vad 

förskollärarna bör tänka på vid inkludering av barn i behov av särskilt stöd.  

 

Specialpedagog A beskriver hur förskollärare kan använda sig av olika verktyg för att arbeta 

med inkludering på förskolan: 
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Alla människor är egna individer och det är olika beroende när hur och hur svårigheter uppstår, 

då får man anpassa platsen efter platsen efter människan som är i behov av stöd. När man 

arbetar med inkludering så får man tänka på en massa olika perspektiv. Om man ska tänka 

generella lösningar så ska de vara en tydlig miljö och motiverande miljö. De tre saker man bör 

tänka på; fysisk miljö, pedagogisk miljö och social miljö. Att de ska vara inkluderande för 

alla. Det ska vara tydliggörande som ex. visualisera, tecken som stöd, bild stöd och material 

som stöd. Tillgängliga, lockande och intressanta miljöer och tydlighet om allting när det berör 

frågorna som när, var, hur, med vem?  Ju mer man jobbar med en tillgänglig närmiljö, ju färre 

barn hamnar i situationer där de behöver extra anpassningar (Specialpedagog A). 

 

Specialpedagog B beskriver att arbetslaget kan behöva handledas för att veta hur barnet ska 

inkluderas: 

 

Barn idag är inkluderade och förväntas vara inkluderade i förskoleverksamheten. 

Förskollärarna upptäckter så småningom att detta barn som behöver extra stöd för sin 

utveckling. Då får man ta tag i det då och det är oftast då jag som specialpedagog får gå in och 

stötta arbetsgruppen. Vad behöver det här barnet och hur ska vi kartlägga detta? Hur kan vi 

göra en handlingsplan? Inkludering är en självklarhet (Specialpedagog B). 

 

Specialpedagog C förklarar i intervjun hur en lösning på inkludering kan se ut: 

 

Jag försöka att göra min grupps aktivitet och undervisning på bästa sätt och ta in barnet på 

bästa sätt tex. Om barnen ska måla så ska hen också vara med att måla men hen kanske inte 

förstår allting om vad vi målar men att hon är med. Jag har även ett barn som inte har direkt 

någon diagnos men har någonting och där måste man försöka inkludera så det inte blir ett 

utanförskap. Man måste försöka dra in barnet och göra saker och aktiviteter som de är bra på.  

En dag i veckan har jag en barngrupp som barnet har fått döpa efter ett djur och de valde singel. 

De får lekträning som till exempel björnen sover som regellekar och då är det max tre barn 

och då är det alltid ett av barnen med behov av särskilt stöd är inkluderade och det är för att 

lära sig lekreglerna och att de ska vara delaktiga även i större grupper (Specialpedagog C). 

 

Analys 

 

Resultatet visar att barnens delaktighet och inkludering är en självklarhet i förskolan. 

Förskollärarna ska se till att inkludering ska ske genom att hitta metoder för att kunna arbeta 

med barn i behov av särskilt stöd. Det beskrivs i resultatet att inkludering för barn med behov 

av särskilt stöd kan utföras genom att arbeta i smågrupper, där barnen kan få samspela med 

andra barn och träna på att interagera med hjälp av lekregler. Förskollärare och 

organisationen i helhet på förskolor bör reflektera över varje barns behov. Nilholm (2005, 

s.132) menar att för att ge en likvärdig undervisning behöver pedagoger ta till vara på 

barnens olikheter för att sedan adaptera undervisningsformen utifrån barnens villkor. Det 

blir viktigt för specialpedagoger att tänka kritiskt på vart behovet ligger hos barnet, det kan 

även vara miljön som är ett hinder för barnet.         

 



 

30 

 

Specialpedagog C benämner för att inkludera ett barn i behov av särskilt stöd till 

undervisningar, kan det innebära att låta barnet få utföra något som barnet är bra på. Detta 

medför att barnet inte hamnar utanför barngruppen, därför är det viktigt att locka barnet att 

vara med i undervisningarna. Samtliga specialpedagoger är eniga om att delaktighet är 

viktigt då barnen får samspela med sina kamrater i barngruppen för att utveckla sina 

förmågor. Detta går i enlighet med dilemmaperspektivet där exkluderande och inkluderade 

processer går till i förskolan och måste ta till vara på barns olikheter. Detta innebär att 

förskolan skapar kategorier utifrån barnens svårigheter, för att sedan frambringa 

organisatoriska lösningar.  Inom de organisatoriska lösningarna finns en metod som kallas 

belöningssystem, som är till för att lösa vissa dilemman som förskola använder sig av vid 

mötet med barn i behov av särskilt stöd. Det kan förefalla att det kritiska perspektivet har 

ideala och bestämda värden för hur den pedagogiska verksamheten ska arbeta med 

inkludering (Carlsson & Nilsson, 2004, s.82). 

7.2.3 Förhållningsätt och anpassningar 

 

Specialpedagogerna framför hur förskollärarna ska förhålla sig till resurs, anpassningar och 

förskolemiljö för att hindra barnen att känna svårigheter i sin vardag och i olika situationer. 

 

Specialpedagog A uttrycker hur anpassningar kan se ut i verksamheten: 

 

Anpassning är ett ord kan vara om man gör en kraftig insats, vi jobbar med tillgängliga 

närmiljöer. Extra anpassning är mindre insatser som man gör men vilket man även gör inom 

ordinarie ramar. Extra anpassning kan vara att man jobbar i mindre barngrupper under hela 

dagen. Att det inte ska inte vara mycket människor på samma plats och extra tydliga 

instruktioner eller att man hjälper till att starta upp en aktivitet (Specialpedagog A). 

  

Hur pedagoger ser på resurser som förskolor får tillgång till och hur kompetensen för en 

resurs kan se ut. Specialpedagog B förklarar: 

 

Man får inte alltid en person som inte har den kompetensen och då får denna resursperson gå 

in och stötta hela barngruppen men inte specifikt med det barnet som är i behov av särskilt 

stöd. Ordinarie ska ta hand om detta barn men med ett delat ansvar och vara noggrann att 

strukturera upp allt. Vad stöttar du och vad stöttar jag för att inte barnet faller mellan stolarna 

(Specialpedagog B).  

 

 

 

Arbetssättet för anpassningar förklarar specialpedagog C på följande sätt:  

 

TAKK tecken använder vi och de sju frågorna. Kartläggning på den fysiska, sociala och 

pedagogiska miljön när det gäller anpassningar så barnet kan fungera bättre (Specialpedagog 

C). 
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 Analys 

 

Förskolan är formad för att främja barns utveckling, men hur blir det med de barn som inte 

främjas av verksamhetens organisation?  Detta är ett tydligt exempel på ett dilemma som 

kan uppkomma. Begreppet anpassningar har olika betydelser för dem medverkande 

specialpedagogerna, då en av specialpedagogerna ansåg att anpassning var ett kraftigt 

ordval. Däremot var extra anpassning ett begrepp som samtliga specialpedagoger benämner 

som en åtgärd för hur resurser bör användas i barngruppen. Miljöanpassningar behöver 

kartläggas för att ge tillgänglighet och inkludera barn som är i behov av särskilt stöd. 

Specialpedagogerna benämner hur fysiska och kognitiva anpassningar kan genomsyras i 

verksamheten genom att förskollärarna ser efter hur de kan ge tillgänglighet till barnen och 

vart behovet finns för att sedan arbeta med anpassningar. I resultatet framgår det att 

anpassningar även är hur barn ska stöttas och när strukturen för stöttningarna ska ske under 

dagen på förskolan. Claes Nilholm (2005, s. 132) betonar dilemmaperspektivet och ett 

exempel på ett dilemma ”elever ska kompenseras och därmed göra något annorlunda eller 

delta i den vanliga undervisningen”. Specialpedagogerna benämner även att förskollärarna 

ska ha en struktur för hur stödet ska utformas för barnet som är i behov av särskilt stöd. 

 

Samtliga specialpedagoger nämner tydlighet som ett pedagogiskt verktyg för förskollärare 

att arbeta med. Specialpedagogerna nämner tydliga instruktioner men även att arbeta vidare 

med tydliggörande miljö för barnen. Tydliggörande pedagogik ger tydlighet för vad som 

händer nu, vad som kommer hända senare och varför. Vidare nämner specialpedagogerna 

om tecken som alternativ och kompletterande kommunikation som förkortas till TAKK är 

en del av den tydliggörande pedagogiken. TAKK också ett arbetssätt för förskollärarna att 

arbeta med och som förtydligar företeelser för barnen.  

7.2.4 Miljöns påverkan 

 

Specialpedagogerna har relaterat till att miljön spelar en stor roll för hur barnen ska kunna 

inkluderas samt att pedagoger på förskola ska utvärdera förskolemiljön vad för fysiska och 

kognitiva anpassningar. 

 

Specialpedagog A talar om vad för effekter som förskollärarens kunskap om miljön på 

förskolan: 

 

Svårigheten är en person i miljö. Allt beror på hur pedagogerna medvetna och hur de arbetar, 

en förskollärare som har erfarenhet och kunskap arbetar på ett annat sätt och om man har en 

god pedagogisk miljö från början blir det färre människor som får  

svårigheter på den platsen (Specialpedagog B). 
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Specialpedagog B betonar att den fysiska miljön spelar roll för barn som har svårigheter och 

förklarar följande: 

 

Hur placerar man lekmaterial till det här barnet så den når och kommer åt på ett självständigt 

sätt. I många fall tänker vi att allt ska vara lågt ner så att barnet kommer åt allt men det kan 

vara att barnet leker bäst ståendes i en rullator som stöd, då kanske man kan ha lekmaterial på 

ett lagom högt bord istället för golvet, för då kan man få en bättre lekmiljö. Man kanske 

behöver sitta på en special stol och hur kan man då se till att man kommer nära så att man kan 

få plats att leka, tillgängligheten för barnet, hur kommer barnet att åt nå materialet för att. Hur 

kan barnet delaktig utan att hindras av den fysiska miljön. När det möbleras generellt på en 

förskolasavdelning så är miljön bli svår för barn med rörelsenedsättning. Man kan placera ut 

så barnet kan stötta sig på vägen och kolla på varje moment där barnet kan få stöd. 

(Specialpedagog B). 

 

Specialpedagog C lyfter fram som specialpedagog B, att tillgängligheten för material blir en 

av faktorerna till hur miljön kan göra för inverkan hos barnet: 

 

Men det handlar om hur man gör lekmiljön tillgänglig och om barnet har svårt att röra sig. Att 

man inte springer lika snabbt eller går så stadigt. Man kanske behöver en rullator när man 

förflyttar sig. Anpassningar är jätteviktigt. Hur placerar man lekmaterial till det här barnet så 

den når och kommer åt på ett självständigt sätt. I många fall tänker vi att allt ska vara lågt ner 

så att barnet kommer åt allt. (Specialpedagog C). 

 

 Analys 

 

Specialpedagoger hävdar i resultatet att tillgänglighet i sin miljö är en nyckel för barn av 

särskilt stöd att kunna inkluderas och utveckla sina förmågor. Det handlar om sin närmiljö 

där materialet kan användas beroende på om barnet har motoriska eller kognitiva svårigheter. 

Anpassningar eller extra resurser för barn som är i behov av särskilt stöd kan beröra den 

fysiska miljön som kan behöva utvärderas.  Detta kan kopplas till Nilholms kritiska 

perspektiv då han anser att miljön kan vara en faktor för att barnet upplever svårigheter 

(2005, s. 125). I resultatet beskrivs det att förskolläraren ska vara medveten om hur miljön 

på förskolan ska formas för att ge förutsättningar till barnen. Specialpedagoger hävdar att 

förskollärare ska se till att barnen inte ska känna svårigheter i sin miljö, det vill säga att ju 

fler pedagoger utvärderar miljön desto bättre kan barnen få utvecklas utifrån sina villkor. 

Den fysiska miljön blir fundamentalt för barnen att känna stöd av, det innebär att 

förskollärare bör ta hänsyn till vart lekmaterial finns tillgänglig om barnet har fysiska 

svårigheter. Om förskolläraren har kunskapen om hur man kan bygga på en god miljö, kan 

det bli enklare för barnet att känna sig trygg i sin miljö. Barn i behov av särskilt stöd behöva 

tydlighet för att veta vart materialet i verksamheten finns. Detta gäller för alla barn, beroende 

eller oberoende av en diagnos. 
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8. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger arbetar 

med barn i behov av särskilt stöd med fokus på inkludering. Det som besvaras i studiens 

resultat och analys är valda delar av intervjufrågorna som är nära kopplat till de tre 

forskningsfrågorna. Våra forskningsfrågor är: Hur uttrycker och uppfattar förskollärare och 

specialpedagoger sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd? Vilka strategier och arbetssätt 

uttrycker och använder specialpedagoger för att handleda förskollärare i sitt arbete med barn 

i behov av särskilt stöd? Samt vilka metoder och arbetssätt uttrycker förskollärare och 

specialpedagoger om inkludering för barn i behov av särskilt stöd? 

 

Baserat på studiens resultat har vi fått fram att samtliga förskollärare arbetar på ett 

inkluderande arbetssätt där de inte utesluter barnen. De arbetar för att alla barn ska vara 

delaktiga i verksamheten och de barn som har svårigheter inkluderas men får mer stöd i sin 

vardag. Vidare använder förskollärarna sig av olika material för att bjuda in de barn som är 

i behov av särskilt stöd genom exempelvis bildstöd för att förklara vad de ska göra under 

dagen och förskollärarna får vara extra tydliga för att barnen ska förstå. De försöker även 

locka barnen med saker de tycker om. Estetiska läroprocesser är ett område som en 

förskollärare arbetar med där hen låter barnen förstärka de sinnen de tycker om genom 

exempelvis bild och musik. Vidare visar resultatet på att respondenterna förhåller sig mer 

till det kritiska synsättet. Istället för att se barnet som avvikande, ser de samhället som en 

faktor till att barns behov inte tillfredsställs som vidare leder till ett uteblivet stöd.  

I den andra delstudien har vi utgått från specialpedagogerna med syfte på hur de arbetar med 

barn i behov av särskilt stöd och hur de kan handleda förskollärarna i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd.  Enligt Nisser är den viktigaste aspekten inom specialpedagogiken att 

bidra med förutsättningar och möjligheter för alla barns lärande, med hänsyn till ett 

inkluderande synsätt. Arbetet inom specialpedagogiken kan ske genom en direkt kontakt 

med barnet men även i kontakt med förskolepersonal för att arbeta på ett förebyggande sätt 

(2014, s.2–4). I resultatet har vi fått fram att specialpedagogernas roll är att stötta 

förskollärarna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vidare har vi även fått fram att 

specialpedagogerna har olika arbetssätt och anställningsform. De som är anställda inom 

förskolan uppfattar sitt specialpedagogiska arbete det handlar om utvecklingen av lärmiljöer 

samt arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Nisser D., 2014, s.14). Beroende på 

specialpedagogers arbetssätt har vi uppfattat att de som arbetar i förskolan ser barnen varje 

dag och har en nära kontakt med pedagogerna och vårdnadshavare. Detta bidrar till att 

resterande förskolepersonal har tillgång till en direkt rådgivning istället för att kontakta en 

rektor som sedan gör efterfrågan på en specialpedagog.  

 

Det finns en negativ syn på specialpedagoger som är anställda i centrala enheter med egna 

chefer. Varför det är så beror på att dem betraktas komma till förskolan när de blir tillkallade 

för att reda ut ett dilemma eller problem (Nisser 2014, s.15 & 16). I vår resultatdel har vi 
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uppfattat att både förskollärarna och specialpedagogerna tycker att det är mer gynnsamt med 

en specialpedagog i verksamheten som ger en direkt rådgivning till arbetsgruppen och som 

gör ändringar och anpassningar i miljön än specialpedagoger som arbetar inom enheter och 

kommer på förfrågan. Vidare betonade specialpedagogerna att den tydliggörande 

pedagogiken är gynnsam för alla barn men framförallt för barn i behov av särskilt stöd. 

Samtliga förskollärare har även benämnt att de arbetar med tydliggörande pedagogik, där de 

använder sig av bildstöd för att förtydliga miljön i verksamheten. Samtliga respondenter har 

liknande åsikter om att mindre barngrupper är att ett optimalt arbetssätt, då pedagogerna har 

mer fokus på varje barn och därmed kan ge ett bättre stöd. Om det finns ett barn i 

barngruppen som har en diagnos eller svårighet, gynnas detta barn av mindre grupper.  

 

För att barnet som är i behov av särskilt stöd ska inkluderas behöver barnet först och främst 

blir trygg i den mindre barngruppen för att sedan komma in i den stora barngruppen, anser 

en av specialpedagogerna. Detta kan kopplas till Madeureira och Mäkinen som lyfter upp att 

barn med funktionsnedsättning har framgått i ett kollegialt lärande och i pedagogiska stunder 

där barnen aktivt fått delta och lyssna på varandra. Detta har visat sig gynna barnet på ett 

positivt sätt genom att de får interagera med varandra, träna på att lyssna på varandra öva på 

turtagning (Madeureira & Mäkinen, 2007, s.57). 

 

De deltagande förskollärarna i denna studie är medvetna om att det finns en föråldrad syn på 

barn i behov av särskilt stöd och med detta kan vi dra en parallell till det traditionella 

perspektivet som Nilholm beskriver. Studiens intervju respondenter anser att alla barn har 

rätt till extra stöd och resurs men inte för att arbeta barnen ska arbeta på sina ”brister” utan 

för att barnet ska få möjlighet till att inkluderas i verksamheten.  

 

”Ju mer man arbetar med en tillgänglig närmiljö, ju färre barn hamnar i situationer där de 

behöver extra anpassningar” anser en specialpedagog. Resultatet visar på att det är viktigt 

att vara en tillgänglig pedagog till barnet och därför är hur pedagogen förhåller sig till barnet 

en påverkande faktor. Den miljö specialpedagogen talar om är utformningen i dem olika 

pedagogiska rummen samt barngruppens storlek. En av förskollärarna beskriver vidare ett 

exempel på hur hen arbetar för att inkludera de barn som är i behov särskilt stöd. 

Förskolläraren nämner att istället för att ta ut just det specifika barnet från barngruppen tar 

hen med två andra barn så att det känns naturligt för barnet än att det blir barnet ensam med 

en vuxen. Detta tycker vi är ett effektivt arbetssätt då barnet inkluderas tillsammans med 

andra barn. 

 

Vidare visar resultatet att alla barn är olika och har olika förutsättningar och detta kan vi 

även knyta till dilemma perspektivet. Inom dilemmaperspektivet är förskollärarens val i 

olika situationer avgörande för barnet som är i behov av särskilt stöd. Skolan är format på 

ett sätt där barn och elever ska få en likvärdig utbildning men å andra sidan behöver barns 

olikheter, anpassningar, förmågor och egenskaper också anpassas till verksamhetens 

undervisningar.  
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9. Konklusion 

Det visade sig även att med hjälp av specialpedagogernas kartläggning bli enklare för 

förskollärarna att utvärdera miljön och sitt arbetssätt. Den klarhets om förskollärarna fick av 

specialpedagogerna bidrog till en ökad kunskap om barn som uppvisar svårigheter, 

beteenden och attityder. Resultatet visade även att det är olika miljöer som påverkar barnets 

utveckling och som leder till att svårigheter uppkommer. Det vi även att förskollärarna 

föredrar att arbeta i smågrupper för att arbeta inkluderande med barn i behov av särskilt stöd. 

Denna arbetsmetod bidrar till att barn som är i behov av särskilt stöd får möjligheten till att 

interagera och vara delaktiga med andra barn. Specialpedagoger som arbetar i den 

kommunala enheten visade sig ha en strukturerad arbetsprocess för att förskollärarna ska få 

den rådgivning och hjälp som de behövde för att arbeta med barnen som behöver särskilt 

stöd. Till skillnad från specialpedagogen som arbetade i en förskola, finns det redan en 

aktuell och omedelbar rådgivning till förskollärarna. Samtliga specialpedagoger har arbetat 

med att implementera tydliggörande pedagogik till förskollärarna. Det som även framgår i 

studien är att förskollärarna snabbare kan vidta åtgärder för barn i behov av särskilt stöd med 

en specialpedagog på plats i förskolan. Förskollärarna bekräftar att det blir effektivare att få 

fram en utvärdering och kartläggning om barnet från en specialpedagog som arbetar i en 

förskola. Specialpedagogernas gemensamma syn baserat på resultatet tyder på att det blir ett 

effektivt systematiskt kvalitetsarbete för förskollärarna att förhålla sig till. Det skulle vara 

intressant att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger arbetar med barn som har en 

diagnos. Hur skiljer arbetet sig med barn som har en diagnos kontra utan?. 
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11. Bilagor 

 

Intervjufrågor till förskollärare  

 

1. Vad tänker du på när du hör definitionen barn i behov av särskilt stöd? 

 

2. Vilka tecken finns på att ett barn är i behov av extra stöd och stimulans? 

 

3. Hur arbetar ni i er verksamhet med barn i behov särskilt stöd? 

 

4. Hur går ni tillväga för att barnet ska få den resursen eller stödet som behövs? 

 

5. Anser ni att förskolepersonalens kompetens påverkar förutsättningar till stöd? I 

sådana fall hur? 

 

6. Vilka svårigheter och möjligheter möter ni när det kommer till arbetet med dessa 

barn? 

 

7. Hur inkluderas dessa barn i pedagogiska sammanhang? 

 

8. Hur arbetar ni för att dessa barn ska inkluderas i sociala sammanhang med andra 

barn i verksamheten?  

 

 

 

Intervjufrågor till specialpedagoger 

 

1. Vilka allmänna uppgifter har en specialpedagog för arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd? 

 

2. Hur går processen till från att ni blir tillfrågade av förskole rektor eller huvudman 

till det att barnet får stödet som behövs.  

 

3. Vilka tecken ser ni på att ett barn är i behov av särskilt stöd? Fysiska och kognitiva  

 

4. Hur arbetar ni med förskolepersonalen när det kommer till språkutveckling hos ett 

barn med behov av särskilt stöd? 
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5. Vilka metoder har ni för inkludering av dessa barn i förskoleverksamheten? 

 

6. Vilka anpassningar rekommenderar ni i första hand till barn i behov av särskilt stöd 

när det gäller fysiska aspekter 

 

7. Vilka anpassningar rekommenderar ni i första hand till barn i behov av särskilt stöd 

när det kommer till de kognitiva aspekterna 

 

 


