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Abstract: 
 

Syftet med vårt arbete är att belysa hur pedagoger arbetar för att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan och i förskoleklassen. Studien belyser även 

frågan om vad som menas med inkludering och hur de själva ser på begreppet 

inkludering. Vidare belyser undersökningen vilket stöd våra respondenter får från 

huvudman i arbetet med att inkludera dessa barn i verksamheten. De 

frågeställningar vi har utgått från under arbetets gång är följande: 

 

• Hur arbetar pedagoger för att barn med särskilda behov ska inkluderas i 

verksamheten? 

• Vilket stöd blir pedagoger erbjudna från huvudman i arbetet med att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd? 

• I vilken utsträckning uttrycker de olika yrkesprofessionerna att de arbetar 

för att barn med särskilda behov inkluderas alternativt exkluderas i den fria 

leken av de övriga barnen på förskolan.  

 

Vår studie har ägt rum på en förskola och i en förskoleklass. Tre förskollärare, en 

specialpedagog och en elevassistent har deltagit i undersökningen. Vi har använt 

oss av kvalitativa intervjuer som metod i vår undersökning.  

Undersökning visar att verksamheten ger barn i behov av särskilt stöd särlösningar 

istället för att anpassa undervisningen så att den även ska kunna passa alla barnen. 

Vidare visar vår undersökning att de flesta av pedagogerna upplever att de är 

maktlösa och att stödet från huvudman är bristfällig. Slutligen visar vår 

undersökning att pedagogerna menar att exkludering kan vara en följd av 

personalbrist och för stora barngrupper.  

Den tidigare forskningen påpekar vikten av att särlösningar för barn i behov av 

särskilt stöd endast ska ske i nödfall och då vara under en begränsad tid.  
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Förord 
 
Båda författarna har varit lika delaktiga under arbetets gång. Vårt 

forskningsområde har intresserat oss och vi har inhämtat ny kunskap som kommer 

att hjälpa oss i vårt kommande yrkesliv.  

Vi vill tacka berörda pedagoger för givande samtal, ert förtroende och er vilja att 

dela med er av era erfarenheter till oss.  

Tack.  
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”Varje dag före lunch så delas barnen in i grupper för att ha samling. Barnet med 
särskilda behov anses inte klara av samlingarna så hens uppgift blir istället att 
varje dag duka borden tillsammans med en pedagog”.  

 
 
Inledning 
 

Vår studie belyser hur pedagoger arbetar för att inkludera barn i behov av särskilt 

stöd i förskolans verksamhet. Detta är något vi finner intressant att belysa då vi 

under våra perioder av verksamhetsförlagd utbildning hört pedagoger uttrycka att 

de har svårt att tillgodose och möta upp alla barns olikheter. Istället uttrycker de att 

de anser sig tvungna att använda sig av särlösningar för barn i behov av särskilt 

stöd för att få verksamheten att fungera. Vi har tidigare arbetat som personliga 

assistenter åt ett barn med särskilda behov och därför ligger det oss varmt om 

hjärtat att verka för att barn med funktionshinder blir lika inkluderade i 

verksamheten som de övriga barnen. Den här studien utgår ifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, som enligt Nilholm (2006, s. 57–58) innebär att barn lär i samspel med 

andra barn, vuxna och miljön, och att kommunikation och språk är centralt i 

barnens lärande och utveckling. Det innebär enligt vår tolkning att alla barn ska få 

förutsättningar att fungera i sociala sammanhang och att få vara en del av en 

betydelsefull gemenskap. Läroplanen betonar vikten av att verksamheten anpassas 

till alla barn samt att barn som är i behov av särskilt stöd ska erbjudas det utifrån 

sina behov och att de ska mötas utifrån sina egna livsvillkor för lärande och 

utveckling (Skolverket 98/16, s. 5). 

Enligt Sandberg och Norling (2014, s. 45) så är det de barn som befinner sig i en 

så kallad ”gråzon”, de utan en fastställd diagnos, som ofta hamnar mellan stolarna. 

Kan detta leda till att barn blir mer exkluderade än inkluderade?  

 

Agneta Luttropp (2011, s. 48) menar att forskningen har visat att barn i behov av 

särskilt stöd inte samspelar med andra barn i samma utsträckning utan samspelar 

mer med pedagogerna (2011, s. 48). Vi funderar över hur pedagoger arbetar för att 

skapa sociala relationer barn emellan, kan samspelet som barnet har med 

pedagogerna leda till att de exkluderas från den övriga barngruppen?  
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I Skolverkets allmänna råd Kvalitet i förskolan (2016, s. 33) står det att istället för 

att hitta lösningar som är uteslutande, så ska de behov som barn i behov av särskilt 

stöd har, tillgodoses i verksamheten.  

Det vi har sett är att exkluderande särlösningar sker dagligen ute i skolan och 

förskolans verksamhet. Är det så att viljan finns att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd men att det är svårt att fullfölja intentionen från Skolverkets krav i 

form av strävansmål på grund av bristande kunskap och resurser?  

I en avhandling av Marie Bliding (2004, s. 210 – 211) menar författaren att 

uteslutande handlingar som sker upprepade gånger i en social praktik såsom skola 

eller förskola blir till en norm rörande det specifika barnet.  

I vårt framtida yrke som förskollärare så kommer vi att möta barn med olika 

funktionsnedsättningar. Vår studie har en ambition att bidra med en ökad kunskap 

på hur pedagoger definierar begreppen inkludering och exkludering. Vidare hur 

brist på kunskap samt personal kan leda till att barn utsätts för särlösningar som 

inte har ett specifikt syfte utan som har blivit det som Bliding menar (2004, s.210–

211) blir till verksamhetens norm. Vi anser att vår studie har relevans då det kan 

leda till att vi får en ökad kunskap om hur barn i behov av särskilt stöd kan 

inkluderas i verksamheten.  
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Syfte  
 
Syftet med den här studien är att belysa hur de olika yrkesprofessionerna förhåller 

sig till begreppen inkludering och exkludering samt vilket stöd pedagogerna 

upplever att de får i sitt arbete med att inkludera barn i behov av särskilt stöd från 

huvudman.  

 

För att klargöra deras förhållningssätt så tar vi hjälp av följande frågeställningar: 

 

• Hur arbetar pedagoger för att barn med särskilda behov ska inkluderas i 

verksamheten? 

• Vilket stöd blir pedagoger erbjudna från huvudman i arbetet med att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd? 

• I vilken utsträckning uttrycker de olika yrkesprofessionerna att de arbetar 

för att barn med särskilda behov inkluderas alternativt i exkluderas i den 

fria leken av de övriga barnen på förskolan?  
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Centrala begrepp 
 
Värdegrund 

I förskolans läroplan tydliggörs begreppet värdegrund som det etiska 

förhållningsätt som ska prägla verksamheten (Skolverket 98/16, s. 4). Det ska 

synliggöras genom att alla individer visar omtanke och respekt för varandra. 

 

Pedagog 
Med begreppet syftar vi till den verksamma personal inom förskola och skola som 

vi intervjuat. Det innefattar förskollärare, specialpedagoger samt resurser i form av 

en personlig assistent.  

 

Barn i behov av särskilt stöd 
Vi använder oss av den traditionella tolkningen av detta begrepp, det vill säga att 

det gäller barn som har en diagnostiserad funktionsnedsättning (Sandberg & 

Norling, 2014, s. 47). 

 

Inkludering 
Begreppet Inkludering beskrivs i Bonniers lexikon (1996, s. 232) med orden 

inbegripa och räkna in. Nilholm (2007, s.97) menar att begreppets huvudsakliga 

syfte bör vara att skolan ska anpassas efter barns olikheter istället för att barn i 

behov av särskilt stöd ska anpassas efter skolans norm.  

 

Exkludering 
 
Begreppet exkludering menar Nilholm (2006, s. 33) kan betyda i skolan värld att 

en speciell grupp med människor utsätts för individuella särlösningar. I Bonniers 

lexikon (1996, s. 130) beskrivs ordet exkludering med endast ett ord, utesluta.  
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Bakgrund 
 

I det här kapitlet kommer en historisk tillbakablick där vi redogör för hur synen på 

barn i behov av särskilt stöd har förändrats från 1800-talet och framåt. Vidare 

beskrivs vad förskolans läroplan uttrycker samt vad förskolans värdegrundsarbete 

innebär. Avslutningsvis presenterar vi tidigare forskning angående ämnet ”barn i 

behov av särskilt stöd”. 

 

 
 Historisk tillbakablick 

Egelund, Haug och Persson (2006, s.11) beskriver även de vilka förhållanden som 

rådde för barn med särskilda behov ur ett historiskt perspektiv. Under 1800-talet 

skulle de här barnen separeras från de övriga barnen och de ansågs vara en 

belastning för samhället i stort. För att de borgerliga barnen inte skulle behöva 

möta barnen med särskilda behov då de ansågs kunna ha en negativ och störande 

påverkan på de borgerliga barnens utbildning så skapades speciella institutioner. 

Här placerades barnen för att gömmas undan från det övriga samhället. Vidare 

beskriver Egelund, Haug och Persson (2006, s.12) att en ytterligare funktion som 

institutionerna ansågs bidra med var att bilda barnen till att kunna utföra enklare 

arbetssysslor för att inte vara en alltför stor belastning för samhället.  

 
 
Grunewald (2009, s. 19) beskriver hur barn i behov av särskilt stöd förr ansågs 

vara sinnesslöa och utan möjlighet till bildning. Barnen placerades ut i 

uppfostringsanstalter eller särskilda skolor där de levde sina liv frihetsberövade. 

Många av barnen tvångssteriliserades enligt Grunewald (2009, s.21) då den tidens 

uppfattning var att sinnesslöhet var ärftligt och skulle därför förhindras. Vidare 

beskriver Grunewald att det skulle dröja ända till 1954 då en ny lag antogs som 

gav de sinnesslöa en identitet och ett värde som människa. De började nu kallas för 

utvecklingsstörda och inte sinnesslöa. Lagen var en början till att de handikappade 

fick ett värde och sågs som en medborgare i ett demokratiskt samhälle. (2009, s. 

21).  
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Grunewald menar att under 1960-talet hände en del som förbättrade situationen för 

de handikappade. Men mycket var fortfarande bristfälligt. Under 1970-talet så blev 

debatten om de svaga och utstötta i samhället stor enligt Grunewald och många 

föreningar bildades som ledde till att de handikappade blev inkluderade i 

samhället. Grunewald (2009, s. 161) menar att först när ansvaret för de 

handikappade fördelades ut på olika instanser, exempelvis dagliga verksamheter 

och särskolor. Då fick de handikappade rätt till kommunala insatser.  

 

 

 
Inkludering utifrån ett barnperspektiv 
 
Vi anser att pedagoger i arbetet med inkludering bör ha förmågan att inta ett 

barnperspektiv för att lättare kunna möta barnen på individnivå. Jonsson och 

Thulin (Jonsson & Thulin, 2013, s. 45) beskriver barnperspektivet som uttrycks i 

FN:s barnkonvention. Det innebär enligt Jonsson och Thulin att barn har lika stora 

rättigheter som vuxna att få göra sin röst hörd och att få inkluderas i den sociala 

gemenskapen. Vidare menar Jonsson och Thulin att ett "gott barnperspektiv" 

innebär vad pedagogen själv har för uppfattning om hur man ska kommunicera 

med barn och om hur en god lärandemiljö ska utformas. Pedagogen ska sträva 

efter att sätta sig in i barnets livsvärld och uppleva världen så som barnet gör. 

Denna strävan är en nödvändighet ur ett didaktiskt perspektiv för att kunna fånga 

upp barnen och ta tillvara på den potential till lärande som barnet besitter. Om 

pedagogen lyckas se världen utifrån barnets perspektiv så kan pedagogen förstå 

och förklara hur barns meningsskapande tar sig i uttryck (Jonsson & Thulin, 2013, 

s. 45). 
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Styrdokument 
 
Skollagen 

Enligt skollagens juridiska vägledning (Skolverket 2015, s. 1) har barnet rätt till 

särskilt stöd. Ett barn har rätt att utvecklas så långt som möjligt. I ett första steg 

sker en stöttning genom att extra anpassningar sker. Ifall de anpassningar inte är 

tillräckliga är det rektor eller förskolechef som beslutar om barnet har rätt till 

särskilt stöd. Vidare beskrivs att ett barn med funktionsnedsättning ska ges stöd 

som minskar konsekvenserna av funktionsnedsättningen.  

 

Läroplan för förskolan 
Förskolans läroplan (Skolverket 98/2016, s. 16) redogör för förskolechefens ansvar 

för att verksamheten utformas på det sätt som gynnar barnet som är i behov av 

särskilt stöd. Vidare är det förskolans uppdrag att verksamheten ska anpassas för 

att passa alla barn. Det gäller alla barn som under en kortare, längre eller varaktig 

period behöver mer stöd och stimulans. Barn har rätt att få verksamheten utformad 

efter individuella behov och förutsättningar. Alla barn har rätt att utvecklas så 

långt som möjligt (Skolverket 98/2016, s. 5).  

Det är viktigt att förskolans personal har en förmåga att förstå och samspela med 

barnet, men det är även angeläget att barnets föräldrar får ett förtroende för 

verksamheten och dess personal. Det är av vikt att tiden som barnet spenderar i 

förskolans verksamhet blir positiv för barnet i behov av särskilt stöd. Alla barn ska 

få känna den tillfredsställelse det ger att utvecklas, att komma över svårigheter och 

känna sig som en tillgång i sin barngrupp (Skolverket 98/2016, s. 5).   

Arbetslaget ansvarar tillsammans för att samarbetet ska fungera för att erbjuda en 

stimulerande lek- och lärandemiljö som möjliggör för barnet att utvecklas. De barn 

som är i behov av särskilt stöd ska särskilt uppmärksammas för att få stöd i sin 

utveckling (Skolverket 98/2016, s. 11). Det är viktigt att beakta att verksamheten 

aldrig kan utformas på samma sätt överallt. Man måste hela tiden ta hänsyn till alla 

barns olika förutsättningar och behov (Skolverket 98/2016, s. 5). Vidare innebär 

detta att de resurser förskolan har inte kan fördelas lika. Det är viktigt att 

verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och dess olika behov. 

Verksamheten ska utformas så att omsorg, utveckling samt lärande tillsammans 
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bildar en helhet (Skolverket 98/2016, s. 4 - 5). Förskolans läroplan uttrycker att 

arbetet för individens okränkbarhet, frihet och integritet ständigt ska hållas vid liv i 

den pedagogiska verksamheten. Vidare att verksam personal ska arbeta för ett mer 

jämställt samhälle mellan könen och solidaritet mellan svaga och utsatta. 

Förskolan (Skolverket 98/2016, s. 5) ska uppmuntra individers olika uppfattningar 

och uppmuntra att dessa förs fram. Förskolan ska vidare uppmuntra barnet att tro 

på sin egen förmåga. Varje barn ska få möjlighet att vara delaktig. Det är viktigt att 

föräldrarna till varje barn tryggt kan lämna sina barn i den pedagogiska 

verksamheten och vara trygga med att barnet inte blir ensidigt påverkad av 

individuella åsikter och värderingar.  

 

Läroplan för grundskola 
Grundskolans läroplan (Skolverket 2011, s. 7) uttrycker att tendenser för 

diskriminering av barn på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, 

könsöverskridande identitet, ålder eller funktionsnedsättning aktivt ska motverkas. 

Vidare är det grundskolans rektor som ansvarar för att undervisningen utformas så 

att varje elev får den stimulans den behöver. Detta inkluderar även de extra 

anpassningar eller det särskilda stöd som vissa barn är i behov av (Skolverket 

2011, s. 18 - 19). Vidare ska rektor ansvara för att de stödåtgärder och 

resursfördelningen som kan behövas göras fördelas efter barnens behov.  

 

Salamancadeklarationen  
Salamancadeklarationen är en deklaration framkommen 1994 i staden Salamanca. 

Den kom till för att främja barn med funktionsnedsättningars rätt till att få ha sin 

undervisning tillsammans med andra barn (spsm.se).  

Salamancadeklarationen (1994, s. 25) beskriver hur utbildning för barn i behov av 

särskilt stöd bör se ut: 

”Integrerad skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en 
solidaritet mellan barn med behov av särskilt stöd och deras kamrater. 
Att sända barn till särskilda skolor-eller att sammanföra dem i 
specialklasser eller avdelningar inom en viss skola på varaktig basis 
bör vara en undantagslösning att förordas endast i de sällsynta fall där 
det klart har påvisats att undervisning i vanlig klass inte kan tillgodose 
ett barns undervisningsrelaterade eller sociala behov eller när så krävs 
med hänsyn till det barnets bästa eller andra barns bästa (1994, s. 25)”. 
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Tidigare forskning  
 
Leken 

Norling och Lindstrand (2008, s. 91 - 93) menar att barn med funktionsnedsättning 

uppskattar samma lekar som övriga barn men att de på grund av sin 

funktionsnedsättning kan bli begränsade i leken. Vidare hävdar de att leken för 

barn med funktionsnedsättning inte är lika högt värderade i de vuxnas ögon som 

leken för barn utan funktionsnedsättning är. Leken i sig ses inte som viktig utan 

endast som ett träningsredskap för att nå en högre kapacitet. Norling och 

Lindstrand menar vidare att barn med funktionsnedsättning ofta är beroende av en 

vuxen för att de ska kunna deltaga i en lek. 

I sin avhandling skriver Luttropp (2011, s. 48) om samspel och inkludering. 

Luttrops syfte var att se om barn i behov av särskilt stöd och barn, med det som 

Luttropp uttrycker som typisk utveckling, samspelar med varandra och om de är 

lika inkluderade i verksamheten (2011, s. 37). Det mest centrala resultatet var att 

pedagogernas bemötande och förhållningssätt var det som bidrog mest till att 

barnen blev inkluderade i verksamheten (2011, s. 58). 

 

 

Förhållningssätt 
 
Eriksson (i Sandberg, 2014, s. 217 - 224) menar att hur pedagogerna förhåller sig 

till barnet är en avgörande del i hur delaktigt barnet blir i verksamheten. Eriksson 

menar att förhållningssättet gentemot barnet ska vara förstående, tolerant, se till 

barnets positiva sidor, låta barnet vara med och fatta beslut samt iaktta och hjälpa 

barnet med sina rutiner.  

Luttropp (i Sandberg, 2014, s. 180) menar att en pedagog som arbetar med barn i 

behov av särskilt stöd bör ha en positiv syn på att barnet har kapacitet. Det är 

viktigt enligt Luttropp att inte som vuxen ge barnet begränsningar utan att tro på 

barnets kapacitet. Genom det förhållningssättet menar Luttropp att oväntade 

kunskaper kan nås. Vidare beskriver Luttropp (i Sandberg, 2014, s.181) de 

svårigheter som barnen upplever när de kommer till skolan. Där förväntas barnen 
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kunna samspela med både pedagoger och andra barn, de förväntas även kunna 

följa de regler och normer som råder.  

 
Socialisera 
Det innebär enligt Luttropp att barnen redan i tidig ålder behöver träna på att 

socialisera sig med andra. Luttropp (i Sandberg, 2014, s. 187) tar även upp 

betydelsen av att pedagogerna kan använda sig av lekstimulerande aktiviteter, 

något som hon beskriver som Nalle Puh Situationer. Det innebär att pedagogen ser 

barnet som är utanför gemenskapen och drar igång någon lek med barnet. Luttropp 

menar då att de andra barnen dras dit som bin till honung. Det här leder till en 

inkludering av barnet enligt Luttropp.  

 

Inkludering och delaktighet 
Inkludering och delaktighet är enligt förskolans läroplan viktigt att pedagoger i 

verksamheten aktivt arbetar med och alltid tar hänsyn till (Skolverket 98/2016). 

Dolk (2013, s. 33) menar att delaktighet kan ses som en möjlig chans för barnen att 

få inflytande över förskolans verksamhet. Askland & Sataøen (2014, s. 183) menar 

att det konstruktivistiska sättet att se på barns utveckling och lärande innebär att se 

att alla barn har förmågan att lära och att den som lär själv konstruerar sitt eget 

lärande. De menar att den kunskapssynen är viktigt att ha med sig i arbetet som 

pedagog. Vidare menar författarna att konstruktivismen handlar om hur barnet 

konstruerar sitt eget lärande och att barnet behöver reflektera över sina tankar. 

Pedagogens roll i dagens samhälle innebär enligt forskarna att inta en "ödmjuk 

pedagog-roll" som betyder att pedagogen ska intressera sig för det enskilda barnet 

samt ha insikt i de relationer som barnet ingår i och som arbetet går ut på. 

Pedagogen bör enligt det konstruktivistiska sättet att tänka ställa frågor till barnen 

som utmanar dem i sitt tänkande. Pedagoger ser idag enligt författarna på barnet 

som en deltagare som innehar kunskap och som gör framsteg i det sociala 

samspelet som barnet befinner sig i. Enligt Askland och Satøen (2014, s. 180 – 

184) har Jean Piagets tankar haft stort inflytande över hur vi ser på barns 

utveckling. Hans teori kring barns utveckling innebär att människor behöver skapa 

en förståelse för sin omvärld för att fungera som en harmonisk människa. För att 

utvecklas behöver gamla erfarenheter sammanfogas med nya, när man har lärt sig 
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något nytt behöver den gamla erfarenheten formas om så att en ny förståelse kan 

infinna sig.  

 

Egelund, Haug och Persson (2006, s. 180 – 182) menar att det huvudsakliga syftet 

med en inkluderande skola betyder att man måste lägga om hela sin verksamhet 

för alla de barn som går där så det passar alla så bra som möjligt. Därigenom ser 

man tydligt sambandet mellan inkludering och individuell anpassning. 

Inkluderingen kan enligt författarna preciseras genom att säga att delaktigheten 

ökar på individnivå. Individanpassade lösningar är en förutsättning för inkludering. 

Detta beskriver de samtidigt som en svårighet. De individanpassande lösningarna 

måste dock ses med försiktighet. Lösningarna måste falla in inom ramarna för den 

sociala gemenskapen, det är en omöjlighet menar författarna att gynna både den 

enskildas anpassning samtidigt som den övriga gruppen, någon del måste 

prioriteras. 

Egelund, Haug och Persson (2006, s. 188) menar att den stora utmaningen är att 

kunna åstadkomma en skola med större acceptans för varandras differenser. Som 

det ser ut nu är det upp till skolan samt de enskilda pedagogerna att åstadkomma 

detta. Men författarna menar att för att lyckas med denna förändring krävs det en 

kollegial utbildning inom detta område.  

Almqvist (i Sandberg 2014, s. 235 - 236) beskriver en teori som hon benämner 

som den sociala modellen, den utgår från miljöns betydelse. Vidare menar 

Almqvist att om förskolan hade förutsättningar att anpassa miljö och pedagogik 

efter varje barns förutsättningar skulle det inte spela någon roll vilka svårigheter 

det enskilda barnet hade. Hon menar att en av förklaringarna till att barn i behov 

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

är antalet barn i barngruppen. Åkesson (i Sandberg, 2014, s. 30) förklarar att bara 

för att ett barn vistas i den pedagogiska verksamheten så kan man inte hävda att 

barnet generellt kan anses vara inkluderad. Vidare anser författaren (i Sandberg, 

2014, s. 32) att de insatser som generellt sätts in som åtgärd för att barn i behov av 

särskilt stöd ska bli inkluderade ofta inte räcker till för att barnet ska bli inkluderat. 

Åkesson menar att det utöver de åtgärder som sätts in också behövs en specifik 

kunskap om det enskilda barnets behov för att kunna tillgodose barnets utveckling 

och lärande.   
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Mattsons (2007, s. 17) avhandling ”En skola för eller med alla” försöker få svar på 

om en skola för alla även innefattar de barn som är i behov av särskilt stöd. 

Avhandlingen syftar till att öka kunskapen om hur en skola för alla fungerar i 

praktiken.  

I avhandlingen hänvisar Mattson (2007, s. 41) till en utredning gjord av Statens 

offentliga utredningar (1998:66). Utredningen visade enligt Mattson på att skolan 

bör fokusera på det eleven kan och inte på elevens begränsningar. Om skolan 

lyckas med detta kan man inte längre se på de barn och elever med 

funktionsnedsättningar som en särskild grupp. Vidare visar utredningen enligt 

Mattson att inkludering och integrering är begrepp som då inte längre bör 

användas då det handlar om barn i behov av särskilt stöd, då det antyder att eleven 

inte hör till den övriga barngruppen och inte har samma villkor. Mattson påpekar 

vidare att det inte är tillräckligt att säga att barnet får vara med i en gemenskap 

utan att barnet ska vara med (2007, s.128). Det centrala resultatet i Mattsons studie 

visar att det behövs människor som lägger ner sin själ i verksamheten för att en 

skola för alla ska bli verklighet. Mattson menar att en av anledningarna till detta är 

att läroplanerna är otydliga och ger utrymme för tolkningsmöjligheter (2007, s. 

128–129). 

Lutz (2006, s.149) påvisar i sin avhandling att de ekonomiska nedskärningar som 

råder medför att enskilda särlösningar för barn i behov av särskilt stöd är ett måste 

för att få personalen att räcka till. Vidare framkom i avhandlingen (2006, s. 140) 

att för att få tillgång till resurs så krävs en allt högre inblandning från läkare i form 

utav diagnos och medicinska utlåtanden. Lutz menar att det behovet av att peka ut 

enskilda barns specifika problem har ökat för att tillgången till resurs ska bli 

möjlig.  
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Teori 
 

Följande kapitlet beskriver hur Claes Nilholm (2006, s. 57 - 58) uttrycker sig om 

inkludering och exkludering när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Vi 

kommer med hjälp av det sociokulturella perspektivet samt Nilholms teorier att 

analysera och bearbeta vårt transkriberade material. 

 

Sociokulturellt perspektiv på barns lärande 
Nilholm (2006, s. 57–58) förklarar att den sociokulturella teorin handlar om att 

barn lär i samspel med andra barn, vuxna och miljön, och att kommunikation och 

språk är centralt i barnens lärande och utveckling. Den sociokulturella teorin 

menar att kulturen som barnet befinner sig i och det sociala samspelet har stor 

betydelse för i vilken mån barn erfar sig nya saker (2006, s. 57–58). Nilholm 

hänvisar här till Vygotskij som beskriver att människans utveckling först handlar 

om utvecklingsstadier. Sedan menar Vygotskij att biologi och socialt samspel vävs 

ihop och barnet utvecklas. Det centrala i Vygotskijs teori är att barns sociala 

utveckling ser olika ut beroende på vilket kulturellt sammanhang barnet befinner 

sig i. Vidare hänvisar Nilholm till Säljö (2006, s. 59) som beskriver ett 

sociokulturellt perspektiv genom att förklara att alla människor lär sig i det sociala 

samspelet med andra. Interaktion är viktigt inom det sociokulturella perspektivet, 

eftersom vi enligt Säljö (i Nilholm 2006, s. 59) skapar vårt sätt att se på omvärlden 

i samspelet med andra. Vidare beskriver Säljö i Nilholm begreppet kontext som 

innebär att människor lär i ett visst sammanhang som skapas i samband med andra 

människor.  

En viktig aspekt i sammanhanget är det som beskrivs av Säljö som redskap. Med 

redskap menas de sociala färdigheter som barnet utvecklar i den miljö barnet 

befinner sig i. Det redskap som här lyfts fram som det viktigaste är språket. Barnet 

beskrivs av Säljö som en aktiv deltagare när det kommer till att samla på sig 

redskap. Det är alltså inte något som barnet bara får utan det innebär att barnet 

måste vara en del av en social gemenskap för att erfara sin omgivning (2006, s.59).  

 

Nilholm (2006, s. 59 - 60) hänvisar vidare till Säljö som beskriver ett 

sociokulturellt perspektiv utifrån en verksamhets nivå. Med verksamhet menar 

Säljö (i Nilholm, 2006, s. 60) en nivå som består av tre delar - 
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verksamhet/handling/operation. För att beskriva begreppet verksamhet använder 

sig Säljö av följande exempel, en verksamhet har ett mål och ett syfte, ett motiv. 

Exempelvis ett sjukhus som har målet att bota människor. För att bota människor 

så utförs på sjukhuset en mängd handlingar som är riktade mot målet att människor 

ska bli friska. I skolans värld handlar målet om att barnet ska tillägna sig nya 

kunskaper. Operation är det som sker automatiskt och inte har ett specifikt mål. 

Det som Säljö enligt Nilholm (2006, s. 60) finner mest intressant att studera är 

motivet inom verksamhetsnivån för det är motivet som ger energi till handlingen. 

Vidare beskriver Nilholm att Säljö ställer sig kritisk till är synen på att överföra 

kunskap. Säljö (i Nilholm 2006, s. 60 - 61) menar att kunskap är något som skapas 

i kommunikation och samspel och sker i dess rätta kontext. 

 

 

Inkludering och exkludering 
Nilholm (2007, s. 90) beskriver hur begreppet inkludering växte fram under 50- 

och 60-talet. Det kallades då för integration och mainstreaming.  Då ansågs de 

båda ovan benämnda begreppen innebära att elever med särskilda behov fick sin 

undervisning i det som av Nilholm benämns som ”vanliga klasser”. Hur de hade 

det var det ingen som tog hänsyn till. Det riktades missnöje mot det här 

förhållningssättet och ett nytt begrepp växte fram som kom att bli inkludering. 

Nilholm beskriver att det främst riktades missnöje mot hur undervisning och 

miljön anpassades efter elever i behov av särskilt stöd. Nilholm (2007, s.97) menar 

att begreppets huvudsakliga syfte bör vara att skolan ska anpassas efter barns 

olikheter istället för att barn i behov av särskilt stöd ska anpassas efter skolans 

norm. Nilholm (hundochkatter.se) tolkar även begreppet inkludering som en 

process mer än ett tillstånd. Nilholm (2006, s. 33) hävdar att exkludering i skolans 

verksamhet kan betyda att en speciell grupp med människor utsätts för individuella 

särlösningar.  

 

Teorier om specialpedagogik 
Nilholm menar att specialpedagogik kan förstås utifrån tre olika perspektiv. De 

perspektiven är, det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och 

dilemmaperspektivet. Specialpedagogik har både historiskt sett samt i nutid 

dominerats av det kompensatoriska perspektivet. Det kompensatoriska 
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perspektivet innebär att individer ska kompenseras för de problem som de har. 

Olika problemgrupper identifieras och sedan börjar sökandet efter de 

grundläggande orsakerna till problemet för att sedan finna metoder som kan bidra 

till att lösa problemen som individerna har. I det kompensatoriska perspektivet 

hjälps olika professioner åt för att identifiera olika diagnoser. Detta perspektiv 

handlar om att ta reda på de egenskaper och förmågor barnet har som på något vis 

är problematiskt för denne. När man sedan lokaliserat dessa försöker man reda ut 

om, och i så fall vilka neurologiska och psykologiska förklaringar som finns 

(2007, s. 36). Kritik som riktas mot det kompensatoriska perspektivet menar att 

enskilda barn blir utpekade genom diagnoserna. Den kritiken kommer från det 

kritiska perspektivet (2007 s. 21 - 22).  Inom det kritiska perspektivet beskriver 

Nilholm (2007, s. 21) att man ifrågasätter specialpedagogiken och menar att detta 

pekar ut barn som mindre normala. Vidare beskriver Nilholm att perspektivet 

hakar upp sig på begreppet normalitet och menar att detta är nedvärderande. Detta 

menar Nilholm gör så att grupper skapas samt att det kan leda till uteslutningar. 

Dilemma perspektivet (Nilholm, 2007, s. 87) riktar i sin tur kritik mot det kritiska 

perspektivet och det kompensatoriska perspektivet då de menar att genom att lösa 

dilemman så kan pedagogerna hantera barns olikheter och inte vara så snabba med 

att kalla in olika yrkesprofessioner Vidare definieras perspektivet som att det finns 

just dilemman inom det moderna utbildningssystemet. 
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Metod och datainsamling 
 

Följande kapitel redogör vårt val av metod. Vidare följer en förklaring av vårt 

urval, vårt genomförande samt de forskningsetiska avvägningar vi tagit i 

beaktande. Avslutningsvis redogör vi för studiens validitet.    

 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun 
För att få en djupare förståelse för pedagogers arbete med inkludering så använder 

vi oss av kvalitativa intervjuer. Vid en kvalitativ intervju är det viktigt att tänka på 

att inte ställa ledande frågor (Khilström, 2007, s. 48). Vidare liknar denna 

intervjuform ett vanligt samtal, dock har den ett bestämt fokus. Det som är viktigt i 

intervjun är respondenternas uppfattningar och erfarenheter, därför måste vi som 

intervjuare försöka lägga vår egen förförståelse åt sidan (Khilström, 2007, s. 48). 

Vi använder oss av det som Kvale och Brinkman (2009, s. 43) beskriver som en 

halvstrukturerad intervju. Det innebär enligt författarna att intervjuns syfte är att 

försöka uppfatta hur respondenterna erfar en situation. Vidare menar Kvale och 

Brinkman (2009, s. 43–44) att en halvstrukturerad intervju är som ett 

vardagssamtal med en förmåga att nå respondentens bild av verkligheten. Det är 

anledningen till att vi väljer den här typen av intervju. Vi vill få en bild av 

respondenternas uppfattning om vårt ämne och ha ett samtal där vi ställer frågor 

men även är öppna för följdfrågor beroende på de svar som respondenterna ger 

oss.  

 Vi förberedde intervjun med sex frågor som vi ansåg var öppna för samtal och 

följdfrågor. Under intervjuns gång spelades samtalet in så att vi kunde rikta vårt 

fulla fokus på respondenten. En av oss ansvarade för inspelningen medan den 

andra ställde frågor och antecknade.  

Vi funderade en del över om det skulle bli en obekväm situation  

för respondenten och om denne skulle känna sig i underläge av att vi var två. 

Kvale och Brinkman (2009, s. 48) menar att det är viktigt att ha i åtanke att det lätt 

kan bli en maktsituation där den som blir intervjuad hamnar i underläge. För att 

motverka detta så tog vi i beaktande att den roll vi hade som intervjuare kunde 

innebära en obalans i maktförhållandet som Kvale och Brinkman (2009, s. 50) 

beskriver. Men vi kom fram till att genom att vara två intervjuare så skulle vi få 
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fler utgångspunkter när vi analyserade vårt material. Kvale och Brinkman (2009, 

s.144) menar att det är viktigt att den som intervjuar förmedlar trygghet och skapar 

en god kontakt med respondenten. Detta tog vi i beaktande genom att informera 

respondenten väl om arbetets syfte.  

 

 
 

Urval  
Vi valde att intervjua tre förskollärare, en elevassistent samt en specialpedagog. Vi 

valde dessa personer för att få en bredare bild över hur det sammantagna 

inkluderingsarbetet ser ut i förskolan och förskoleklassen. I vår urvalsprocess 

valde vi att i förhand ta reda på om de hade erfarenhet av att arbeta med barn med 

funktionsnedsättning och om de arbetade aktivt med inkludering. Vi kontaktade 

olika förskolechefer och rektorer för att få fram den informationen. De gav oss 

förslag på ett flertal förskolor som vi därefter gjorde ett urval utav. Vi valde två av 

verksamheterna utifrån att de uttryckte att de hade erfarenhet av att arbeta med 

barn i behov av särskilt stöd.  Innan vår empiriska undersökning ägde rum så skrev 

vi ett informationsbrev (se bilaga 2) där vi förklarade vilka vi var och vad vår 

undersökning hade för syfte. 

 

Vi valde att begränsa oss till att göra våra intervjuer i en förskoleklass och en 

förskola. Vi tog i förväg reda på om det fanns barn i behov av särskilt stöd i 

respektive verksamhet. Vi gjorde även en begränsning då det gäller barnens ålder 

och valde att intervjua de pedagoger som arbetar med förskolans femåringar samt 

förskoleklassen.  

 

Förskoleklass: 

Respondent 1 arbetar som specialpedagog kopplat till en förskoleklass.  

Respondent 2 arbetar som resurs i förskoleklass till ett barn med en 

funktionsnedsättning.  

Respondent 3 arbetar som förskollärare i förskoleklass.  
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Förskola:  

Respondent 4 arbetar som förskollärare i en förskola.  
Respondent 5 arbetar som förskollärare.  

 

 

 
 

Genomförande 
Vi valde att vara två intervjuare när vi träffade våra respondenter. Under 

intervjuerna spelade vi in samtalen samtidig som anteckningar gjordes. 

Anledningen till att vi valde att vara två vid intervjutillfället var att en av oss skulle 

kunna lägga allt sitt fokus på respondenten samtidigt som den andra personen 

förde anteckningar och skötte bandinspelningen. 

Innan vi genomförde våra intervjuer så kontaktade vi våra respondenter för att 

boka tid efter önskemål som passade dem. Vi valde att skicka frågorna till 

respondenterna en vecka före intervjuerna skulle äga rum. Detta för att vi ville ge 

respondenterna tid att kunna i lugn och ro läsa igenom frågorna och få möjlighet 

att förbereda sig. Våra intervjuer skedde på våra respondenters arbetsplatser och vi 

satt vid samtliga tillfällen i ett mindre rum där vi fick tala ostört. Varje intervju tog 

mellan 30–60 minuter. Våra respondenter blev informerade om att de hade full 

anonymitet och de fick veta att de kunde avbryta intervjun när de ville samt att de 

inte behövde svara eller fick välja bort någon fråga om den upplevdes som svår 

eller känslig. Vi informerade om att vi skulle spela in intervjun och frågade om 

respondenternas samtycke (se bilaga 1).  

Kvale och Brinkman (2009, s. 144) menar att en intervju bör genomföras på ett 

sådant vis så att respondenten får en tilltro till intervjuaren.  

 

Då vi var färdiga med intervjuerna transkriberade vi materialet omgående. Detta 

för att vi ville ha respondenternas tonfall och kroppsspråk färskt i minnet. Vårt 

renskrivna material slutade på 30 sidor.  

De inspelade intervjuerna raderades direkt efter att materialet transkriberats för att 

garantera och skydda respondenternas konfidentialitet.   
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Forskningsetiska avvägningar  
Vi har beaktat blanketten för egengranskning gällande de etiska övervägandena 

vid uppsatsskrivning som tillhandahålls av Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna. Efter att ha studerat den har vi kommit fram till att vår uppsats 

uppfyller de forskningsetiska krav som finns uppställda. 

Vetenskapsrådet (2002) förklarar vikten av ett sanningsenligt resultat vid 

forskande. Resultaten från en studie får aldrig förvrängas, förfalskas, vilseleda 

eller plagieras. Detta kallas för oredlighet. Detta beaktar vi genom att använda 

ljudupptagning vid intervjuerna.  

Vi beaktade de fyra huvudkrav som gäller för observatörer och forskare 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det första kravet är Informationskravet. Det innebär att 

vi är skyldig att informera de berörda vad syftet med min studie är. Det kravet 

beaktade vi genom att informera våra respondenter angående vårt syfte innan 

intervjun påbörjades. Det andra kravet är Samtyckeskravet. Vi som författare av 

denna studie är skyldig att få ett godkännande av de berörda. Detta såg vi till att 

uppfylla genom att vi i förväg sände en samtyckesblankett samt att vi innan vi 

påbörjade vår intervju bad om ett muntligt godkännande. Det tredje kravet är 

Konfidentialitetskravet vilket innebär att uppgifterna om de inblandade ska 

förvaras så obehöriga inte kan få tillgång till informationen. Vi tog 

Konfidentialitetskravet i beaktande genom att vi förvarade vår ljudupptagning i vår 

mobiltelefon som är skyddad med en säkerhetskod så att obehöriga inte kan 

komma åt den. Det sista av de fyra huvudkraven är Nyttjandekravet. Det innebär 

att den informationen vi samlar på oss enbart får användas för det syfte det är 

avsett för (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet har vi beaktat genom att 

enbart använda materialet i den här studien, därefter har ljudupptagningen raderats.   

 
 

  

Studiens validitet och reliabilitet 
Stuka`t (2011, s. 134) menar att begreppet validitet är ett mångtydigt begrepp som 

beskriver hur väl det valda mätinstrumentet mäter det som i detta fallet avses 

mätas, alltså att det vi avser mäta är relevant för sammanhanget. I vårt fall handlar 

mätinstrumentet om den kvalitativa intervjun. Hög reliabilitet är även det 

nödvändigt för studiens trovärdighet, det innebär att vi som forskare använder oss 
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av ett tillförlitligt tillvägagångssätt. Vi har valt att använda oss av intervjuer med 

pedagoger verksamma i förskola och i förskoleklass. Detta har vi gjort i fysiska 

möten och vi valde även att utföra dessa intervjuer när vi båda varit närvarande för 

att minimera risken för feltolkningar. Vi har även valt att spela in våra 

intervjusamtal för att sedan transkribera dem för att få så exakta svar som möjligt. 

Dock har vi valt att enbart lyssna till pedagogens ord och inte gjort egna 

observationer, så vi kan inte vara övertygande att det de berättat för oss i 

intervjuerna faktiskt omsätts i den praktiska verksamheten. 
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 Resultat och analys 
 
I det här kapitlet redogör vi våra resultat från den empiriska undersökningen som 

vi gjort. Vi kommer med hjälp av den sociokulturella teorin att bearbeta och 

analysera resultatet. Efter att vi hade sammanställt vårt resultat så delade vi in 

resultatet i fyra olika teman. De olika teman som vi landade i är inkluderande 

förhållningssätt, stöd från huvudman, inkludering eller exkludering av barn med 

särskilda behov och det sociala samspelet.  

 
 

Inkluderande förhållningssätt 
Ett inkluderande förhållningssätt innebär för samtliga av pedagogerna att alla barn 

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

 

Citat från specialpedagog: 

 

”Jag har upplevt pedagoger som aktivt tagit avstånd från de mer 
utmanande barnen, de har sagt att det barnet inte får vara med utan det 
barnet får någon annan ta, det är inte ett vidare inkluderande 
arbetssätt.” 

 

De nämner alla att det är den fysiska miljön som är det avgörande för om barnet 

blir inkluderat eller ej. De menar att om rummet är anpassat efter barnens olika 

behov så leder det till att barnen blir inkluderade.  

 

Citat från en specialpedagog: 

 

”För att en elev ska vara inkluderad så ska den känna sig    
inkluderad”. 

 

Samtliga pedagoger uttrycker att särlösningar är nödvändiga och att barnen inte 

ska tvingas deltaga vid undervisningstillfällen. Specialpedagogerna förespråkar 

mindre grupper för att alla barn ska komma till sin rätt. Detta kan enligt 

specialpedagogen vara det enda sättet som fungerar för barnet och därför ej kan ses 

som exkluderande. En av förskollärarna hävdar att begreppet olika inte är 

synonymt med exkludering eller någonting dåligt. ”Olika är inte dåligt, det är bara 
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olika”. Vidare menar förskolläraren att bara för att ett barn gör någonting annat när 

resten av barngruppen har till exempel samling så behöver inte det betyda att 

barnet ifråga exkluderas, det bara gör något annat. Förskolläraren förklarar att en 

annan aktivitet kan vara att barnet får duka borden tillsammans med en pedagog 

eller att barnet ifråga får sätta sig i ett annat rum och lägga pussel. Två av 

förskollärarna lyfter vikten av att fokusera på barnens styrkor för att barnen ska få 

positiv uppmärksamhet. 

 

Citat från en förskollärare: 

 

”Min ingång är att barnet ska känna sig inkluderad och att barnet 
upplever att hen är en tillgång för gruppen”. 

 

 

Flera av pedagogerna lyfter att barn med särskilda behov ofta uppmärksammas för 

sina svagheter och att dessa svagheter då uppmärksammas av de andra barnen och 

kan leda till en negativ trend som gör att barnen blir exkluderade. 

Specialpedagogen berättar att hon har stött på pedagoger som aktivt tagit avstånd 

från vissa barn som de har upplevt som mer besvärliga. 

Samtliga av pedagogerna betonar pedagogens förhållningssätt som det mest 

centrala i arbetet med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. 

De lyfter samtliga vikten av vilket synsätt pedagogen har på inkludering som en 

bidragande faktor som avgör huruvida barnets förutsättningar för inkludering 

möjliggörs. Specialpedagogen uttrycker att pedagogens förhållningssätt är 

avgörande för i vilken utsträckning barnen blir inkluderade eller ej. 

 

Citat från specialpedagog: 

 

”Personalen måste ha ett inkluderande förhållningssätt. De måste tänka 
på hur de lägger upp undervisningen för att eleven ska känna sig 
inkluderad”. 

 

 

Några av pedagogerna nämner även miljöns betydelse för att barn ska bli 

inkluderade. Citat från en förskollärare: 
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 ”Ja, för att barn med särskilda behov ska bli inkluderade i 
verksamheten så anser jag att det är viktigt att tänka på miljöns 
utformning till exempel om det är ett barn som sitter i rullstol så är det 
viktigt att tänka på framkomligheten”. 

 
 

 

Analys 
Jonsson och Thulin (2013, s. 45) menar att pedagoger bör inta ett barnperspektiv 

för att kunna möta upp barnen på den nivå de befinner sig och därigenom kunna 

individanpassa undervisningen. Alla pedagoger vi intervjuade menade att 

pedagogens förhållningssätt var den viktigaste faktorn i arbetet med att lyckas 

inkludera barn i behov av särskilt stöd.  

Nilholm (2016, s. 59) beskriver att utifrån ett sociokulturellt perspektiv så innebär 

ett inkluderande förhållningssätt att barnen ska lära sig samhällets sociala normer 

och regler. Ett flertal av pedagogerna utrycker att för att barnen ska få en 

fungerande tillvaro i den pedagogiska verksamheten så behöver de ta till 

särlösningar. De här särlösningarna skiljer barnen från den övriga barngruppen. 

Sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv som beskrivs av Nilholm (2016, s. 59) 

ska barnen vistas i sociala sammanhang för att lära sig fungera och samspela. 

Pedagogerna menar att särlösningarna erbjuder barnen en chans till delaktighet 

utifrån barnets villkor. Pedagogerna förklarar att särlösningarna kan innebära att 

barnet plockas ur det stora sammanhanget och erbjuds en individuell lösning.  

Nilholm (2006, s. 57–58) menar att den sociokulturella teorin handlar om att barn 

lär i samspel med andra barn, vuxna och miljön, och att kommunikation och 

talande är centralt i barnens lärande och utveckling. Enligt den sociokulturella 

teorin så är kulturen och det sociala samspelet det som har störst betydelse för hur 

barnet utvecklas. Kulturen och det sociala samspelet för barn i behov av särskilt 

stöd blir genom särlösningarna att barnet ofta hamnar i ett eget rum tillsammans 

med en annan vuxen enligt de intervjuade pedagogerna.  

Nilholm (2006, s. 57–58) hänvisar till Vygotskij som menar att i vilken grad 

barnets sociala utveckling sker avgörs av det kulturella sammanhang som barnet 

vistas i.  
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Säljö (i Nilholm, 2006, s. 60) menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv så ska 

verksamheten ha ett mål att sträva mot, ett syfte. När barn i behov av särskilt stöd 

ständigt plockas ur den ordinarie verksamheten så är det enligt pedagogernas svar 

för att skilja barnen från den övriga barngruppen då barnen anses oförmögna till att 

hantera situationen, tillexempel en samling. Syftet med särlösningarna är det ingen 

av pedagogerna som nämner. Flera av pedagogerna säger att barnen tillexempel 

kan duka matborden men de påtalar inte målet med det eller om målet är att barnen 

ska kunna fungera tillsammans med den övriga barngruppen i slutänden. Vår 

tolkning utifrån ett sociokulturellt perspektiv där socialt samspel är centralt blir att 

det inte finns något egentligt mål med särlösningarna och att pedagogerna se mer 

till gruppens bästa än till det enskilda barnet. Flera av pedagogerna menar att barn 

i behov av särskilt stöd ofta får negativ uppmärksamhet på grund av sina 

svårigheter. Enligt det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007, s. 21) så ska 

dessa svårigheter kompenseras för att hitta individanpassade lösningar. 
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Stöd från huvudman 
I vår resultatbearbetning så framkom det att samtliga pedagoger ansåg att det stöd 

de kunde få från huvudman var att i första hand få tillgång till en specialpedagog. 

Samtliga pedagoger förutom specialpedagogen ansåg att stödet från huvudman var 

bristfälligt. Samtliga förskollärare uttryckte att det var svårt och i vissa fall i 

princip omöjligt att få tillgång till en resurs.  Ibland upplever en av förskollärarna 

att de på grund utav personalbristen inte har tid att ge alla barnen det de behöver 

och att det kan leda till att barn exkluderas.  

 

Citat från en förskollärare: 

 

”Vi har genom åren haft ett stort antal som vi inte kan ge den 
undervisning som de behöver för att nå kunskapskraven och då kan 
man verkligen fråga sig om en skola för alla är att rekommendera”. 

 

 

Vidare menar hon att de i vissa fall med hjälp av en extra resurs hade kunnat 

tillgodosett alla barns behov. Flera av pedagogerna menar att behovet av en resurs 

är ofta påtagligt men det får sällan eller aldrig gehör från huvudman. 

 

Citat från elevassistent: 

 

 ”Det känns som ett omöjligt uppdrag ibland och ingen lyssnar på mig. 
Jag upplever ofta att jag inte kan tillgodose barnets behov och det är 
tufft faktiskt”.  

 

Ibland upplever två av förskollärarna att de på grund utav personalbristen inte har 

tid att ge alla barnen det de behöver och att det kan leda till att barn exkluderas. 

Behovet av en resurs är ofta påtagligt men det får sällan eller aldrig gehör från 

huvudman. Citat från förskollärare: 

 

 ”I vissa speciella fall så kan vi ju även få tillgång till en resurs men det 
är väldigt ovanlig att vi får det. Vi får ofta försöka bolla med den 
personal vi har och det är svårt. Det blir ju så att en personal försvinner 
från verksamheten och ja det är tufft faktiskt”.  
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Analys 
En av förskollärarna menar att det finns ett samband mellan inkludering och 

personaltäthet. Hon hänvisar till fall där förskolan fått avslag på extra resurs men 

där behovet ändå finns. Det som händer då är att en av den ordinarie personalen 

knyts an till barnet med särskilda behov och därigenom försvinner från resten av 

barngruppen. I vissa fall blir det tvärtom, pedagogiken faller för barnet med 

särskilda behov då det inte finns tid att tillgodose barnet med det extra stöd hen 

kräver. Utifrån hur Nilholm (2006, 57 - 58) beskriver ett sociokulturellt perspektiv 

så bör barnen vistas i samma rum som de andra barnen och få göra sin röst hörd i 

samtalet med andra. Vidare påpekar Nilholm (2006, s. 57–58) att den kultur som 

barnet befinner sig i har stor betydelse för i vilken utsträckning barnet utvecklas. 

Genom att behovet av en resurs inte tillgodoses från huvudman så innebär det för 

de barn som är i behov av särskilt stöd att de i vissa fall inte får delta i den kultur 

som gäller för den pedagogiska verksamheten i förskola och förskoleklass. 

Nilholm (2007, s. 90) beskriver inkludering som en process där skolan ska sträva 

efter att tillgodose sig barns olikheter och anpassa sig efter dem istället för att 

barnen ska anpassa sig efter skolans norm.  

Säljö (i Nilholm, 2006, s. 59–60) menar att en verksamhet bör ha ett motiv som 

innebär för skolans värld vilket syfte den bör ha med undervisningen. 

Verksamheten bör enligt Säljö handla om att barnet ska erövra kunskap. För att 

erövra den här kunskapen så menar Säljö (i Nilholm, 2006, s. 61) att barnet aktivt 

ska delta i undervisningen för att nå målen. Genom att barnen inte inkluderas i 

verksamheten som pedagogerna uttryckligen påtalar så blir vår tolkning att barnet 

inte kan erövra den kunskap som Säljö (i Nilholm, 2006, s. 61) menar att barnet får 

genom att vistas i en social kontext. En av förskollärarna menar att hon i vissa fall 

upplevt att barn inte erbjuds det stöd de behöver för att bli inkluderade i 

verksamheten. Stödet som förskolläraren pratar om är tillgång till en resurs. Enligt 

Nilholm (2007, s. 87) så innebär dilemmaperspektivet att pedagogerna genom att 

lösa dilemman kan hantera barns olikheter och inte behöva hjälp av andra 

yrkesprofessioner.  
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Inkludering eller exkludering av barn med särskilda behov 
Samtliga pedagoger fastnar vid ordet exkludering och de har vitt åtskilda meningar 

om ordets betydelse och innebörd. Specialpedagogen menar att det är känslan hos 

barnet som avgör huruvida hen är inkluderad eller exkluderad. Specialpedagogen 

menar vidare att särlösningar på kort sikt inte kan kallas exkluderande även om det 

innebär att ett barn isoleras från de övriga barnen så är tanken att barnet inom en 

snar framtid ska kunna fungera med den övriga barngruppen.  

Citat från specialpedagog: 

 

”Vi har elever här på skolan som jobbar i eget rum och det kan jag 
ändå inte tycka är exkluderingar för ibland måste man hitta 
särlösningar. Så är det bara”.  

 

En av förskollärarna menar att barn med särskilda behov ofta kräver mer av 

personalen och att det kan leda till exkludering av andra barn som också har behov 

att tillgodose. Hon uttrycker vidare att i flera fall så tvingas hon att prioritera vem 

som ska inkluderas och det leder till exkludering av andra.  

 

Citat från förskollärare: 

               ”Jag upplever faktiskt att barn med särskilda behov inte alltid 
fullt ut inkluderas i verksamheten, tyvärr. Det är svårt”. 

 

En annan av förskollärarna menar att barnen är inkluderade bara de erbjuds 

individuella uppgifter. 

 

Citat från förskollärare: 

 

”Om man ser ett barn som inte klarar av att sitta still på en samling så 
ser jag ingen mening med att tvinga det här barnet att delta utan då kan 
jag tycka att det är bättre om barnet får hjälpa till med att till exempel 
hämta matvagnen. Det är inte exkludering kan jag tycka”. 
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Analys 
Specialpedagogen menar att särlösningar är ett måste och att tanken är att barnen 

ska komma tillbaka till den övriga barngruppen inom en snar framtid. Flera av 

pedagogerna förespråkade även de att barn i behov av särskilt stöd tillfälligt 

plockades ur barngruppen för att lära sig fungera och samspela med de andra 

barnen. Ingen av pedagogerna ansåg att de här särlösningarna var exkluderande. 

Ett sociokulturellt perspektiv enligt Säljö (i Nilholm, 2006, s. 59) innebär att barn 

måste vara en del av en gemenskap för att ta till sig de sociala färdigheter som 

Säljö beskriver som redskap. Med redskap menas de sociala färdigheter som 

barnet lär sig i en social kontext. Den sociokulturella teorin menar vidare att 

kulturen som barnet befinner sig i och det sociala samspelet har stor betydelse för i 

vilken mån barn erfar nya saker (2006, s. 57–58). Samtliga av pedagogerna 

menade att den svåraste uppgiften var att få barnen i behov av särskilt stöd att 

fungera i det sociala samspelet. Samtidigt förespråkade samtliga av pedagogerna 

särlösningar som innebar att barnen inte vistades i övriga barngruppen. Detta 

tolkar vi enligt den sociokulturella teorin att barnet inte alls hjälps framåt i sin 

utveckling av dessa särlösningar som innebär att enskilda barn skiljs från 

resterande barngrupp, utan snarare tvärtom vilket skulle tyda på det Nilholm 

(2006, s. 33) förklarar med att exkludering i skolans verksamhet kan betyda att en 

speciell grupp med människor utsätts för individuella särlösningar.  

 Flera av pedagogerna påpekade att de hade barn som inte klarade av att vara med 

överhuvudtaget i den pedagogiska verksamheten och lyfte då återigen vikten av att 

hitta lösningar utanför den pedagogiskt planerade verksamheten. Lösningarna som 

de lyfte innefattade hjälp med matvagnen, duka borden, utevistelse tillsammans 

med en pedagog samt lägga pussel. Det sociala samspelet har stor betydelse för i 

vilken mån barn erfar nya saker (Nilholm, 2006, s. 57–58). Specialpedagogen 

förespråkade användandet av särlösningar för barn i behov av särskilt stöd något 

som Nilholm (2007, s.21) beskriver som det kritiska perspektivet. Det innebär att 

barn pekas ut som mindre normala och kan leda till uteslutningar från gruppen. 
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Det sociala samspelet 
I samtliga intervjuer beskriver pedagogerna att det sociala samspelet är den största 

utmaningen med barn i behov av särskilt stöd, att få dessa sociala samspel att 

fungera. Vidare hävdar flera av pedagogerna att både barn och i vissa fall även 

vuxna tar avstånd från barn då de upplever en oro för hur dessa barn fungerar i 

vissa sociala situationer. En förskollärare problematiserar det sociala samspelet 

som en av de största svårigheterna för ett barn med särskilda behov. Hon menar att 

det är i de sociala koderna som barnet ofta brister och att det då blir extra viktigt 

att barnet har en närvarande pedagog vid sin sida. Pedagogens uppgift blir då 

menar förskolläraren att guida barnet rätt i det sociala samspelet. Det kräver då att 

barnet ifråga alltid har en närvarande pedagog vid sin sida. Vidare påpekar flera av 

pedagogerna att de upplever att barnens svårigheter i det sociala samspelet kan 

leda till att övriga barn tar avstånd från barnen med svårigheter. En av 

pedagogerna menar att detta kan leda till att barnen med särskilda behov har lättare 

att knyta an till de vuxna.  

 

 

Vidare påpekar specialpedagogen vikten av att det finns en vuxen person vid 

barnets sida som kan hjälpa hen in i de sociala sammanhangen. 

Citat från en förskollärare:  

 

”Den kanske viktigaste lärdomen för barn i behov av särskilt stöd är att 
lära sig samspela för det är ofta i de sociala koderna som det brister så 
därför är det viktigt att lära barnen de sociala koderna så att de kan 
samspela med andra. Och en annan viktig aspekt är att det finns en 
närvarande pedagog som kan fånga upp och bygga vidare på 
samspelet. Och att man hittar roliga saker som fångar barnet ifråga, att 
ta reda på barnets intressen och försöker bygga vidare på det. Och sen 
viktigt att ha tilltro till barnets förmåga”. 

 

 

 

Analys 
Enligt den sociokulturella teorin (Nilholm, 2006, s. 57 – 58) beskrivs det att barn 

lär i sociala samspel. Hur erbjuds barnen en chans till att lära sig när pedagoger 

sätter särlösningar i system som innefattar att barnet skiljs åt från barngruppen? 
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Nilholm hänvisar till Säljö (2006, s. 59) som beskriver att det sociokulturella 

perspektivet innebär att barnen lär sig i den sociala interaktionen med andra. Säljö 

(i Nilhom, 2006, s. 59) menar att det är i samspelet med andra som vårt sätt att se 

på omvärlden konstrueras. Säljö nämner vikten av att barn utvecklar sociala 

färdigheter som av Säljö (i Nilholm, 2006, s. 59) benämns som redskap. 

Redskapen är de sociala färdigheter som barn erövrar i samspel med andra. För att 

barnet ska kunna utveckla redskapen är det enligt Säljö (i Nilholm, 2006, s.59) 

viktigt att barnet får aktivt delta i den sociala gemenskapen och vara en del av ett 

socialt samspel. 

I samtliga intervjuer beskriver pedagogerna att detta är den största utmaningen 

med barn i behov av särskilt stöd, att få samspelen med andra barn att fungera. 

Pedagoger synliggör svårigheterna med de sociala samspelen medan den 

sociokulturella teorin beskriver det sociala samspelet som det mest avgörande för 

barnets vidare utveckling. Vidare hävdar flera av pedagogerna att både barn och i 

vissa fall även vuxna tar avstånd från barn då de upplever en oro för hur dessa barn 

fungerar i vissa sociala situationer. En av pedagogerna lyfte även detta i en 

intervju. Hon menade att det är viktigt att hitta situationer där barnet som är i 

behov av särskilt stöd lyfts och får lyckas inför de andra barnen. Flera av 

pedagogerna lyfter även vikten av att barnet har en närvarande pedagog som kan 

guida dem rätt i det sociala samspelet.  
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Diskussion  
 

I följande kapitel diskuterar vi den metod vi valt att använda oss av sedan följer 

resultatdiskussion.  Slutligen en sammanfattning och förslag till fortsatt forskning.   

 

Metoddiskussion  
Vårt syfte var att belysa hur pedagoger förhåller sig till begreppen inkludering och 

exkludering i förskolan och förskoleklassens pedagogiska verksamhet. För vår 

studie valde vi att använda oss av en kvalitativ intervjuform. Vi valde sedan att 

göra halvstrukturerade intervjuer. Därefter spelades våra intervjuer in för att kunna 

fokusera på respondentens svar och följa med i resonemanget och få chansen att 

ställa följdfrågor och därigenom få en vidare syn på deras tankar om begreppen. 

Det som är viktigt att ta i beaktande vid en intervju är enligt Kvale och Brinkman 

(2009, s. 49–50) de osymmetriska maktpositionerna som kan uppstå mellan den 

som intervjuar och den som blir intervjuad. Kvale och Brinkman menar att den 

som blir intervjuad kan komma att erbjuda de svar som den tror att den som 

intervjuar vill höra. Det kan enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 49 - 50) vara en 

risk att ta i beaktande för att garantera studiens validitet. Genom att vi valde en 

kvalitativ intervju fick vi kunskap om hur pedagogerna sa sig arbeta med 

inkludering och exkludering.  Björndahl (2005, s. 93) menar att använda sig av en 

standardiserad intervju med fasta svarsalternativ blir det lättare att göra jämförelser 

och svaren blir pålitliga och kräver mindre tid av den som ska sammanställa 

resultaten. Det hade kanske underlättat för oss och gjort att vi hade besparats det 

tidskrävande arbete som transkriberingen innebar.  

Om vi istället valt att använda oss av observationer som metod så kan vårt resultat 

enlig oss blivit ett helt annat. Då hade vi möjligen kunnat se hur pedagoger arbetar 

med begreppen i en pedagogisk praxis. Det kan även ha lett till att vi hade vidgat 

vår kunskap i ämnet inkludering och exkludering av barn i behov av särskilt stöd 

då Bjørndahl (2005, s. 117) menar att vid en systematisk genomgång av ett 

observationsmaterial så erövrar man mer kunskap än den man hade innan. 
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Resultatdiskussionen 
 
Särlösningar 
När vi har bearbetat och analyserat vårt resultat så ser vi att det mest centrala i vår 

studie är att samtliga pedagoger förespråkar samt använder sig av särlösningar i 

sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Vidare framkom att särlösningarna 

användes för att pedagogerna i många fall kände att det var enda utvägen då de 

ansåg att de inte fick de ekonomiska resurser som de behövde för att få alla barn 

att fungera i en pedagogisk verksamhet. Flertalet av våra intervjuade pedagoger 

menade att särlösningarna som de använde inte kunde anses som exkluderande 

utan istället skulle ses som en väg mot inkludering. 

 

Salamanca deklarationen (1994, s. 25) beskriver att en skola anpassad efter alla 

barn är att förespråka då det effektivt skapar en sammanhållning och förståelse 

barnen emellan. Att använda sig av undantagslösningar bör endast ske i nödfall 

och ha ett starkt underlag som styrker att barnets bästa inte kommer till sin rätt 

eller att de andra barnen drabbas på ett negativt sätt. 

 

Nilholm (specialpedagogik.se, 2014) ställer sig överlag kritisk mot särlösningar. 

Han menar att i vissa fall kan det vara befogat men att det i så stor utsträckning 

som möjligt ska undvikas. Vidare förklarar Nilholm att man istället bör fokusera 

på att skapa en miljö som är anpassad för alla barn.  När barnen som är i behov av 

särskilt stöd utsätts för särlösningar så innebär det enligt ett flertal av våra 

respondenter att barnen blir utplockade från undervisningssituationen för att det 

ska gynna den övriga barngruppens studiero samt att barnet som är i behov av 

särskilt stöd inte ska behöva utsättas för den svårighet som en 

undervisningssituation kan innebära. Pedagogerna menar att det ligger i allas 

intresse att särlösningar används. Vi tolkar att detta går emot Nilhoms teori om att 

särlösningar bör undvikas.  

 

Egelund, Haug och Persson (2006, s. 180 – 182) menar att för att det ska bli en 

inkluderande skola måste man strukturera om hela sin verksamhet för att det ska 

bli en pedagogisk verksamhet för alla barn som vistas i skolan. De menar att 

individuella lösningar är det centrala för att få till inkludering. Vidare menar 
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författarna att individanpassade lösningar ska ske med en försiktighet. Lösningarna 

måste ske inom ramen för den sociala gemenskapen. De intervjuade pedagogernas 

sätt att använda sig av särlösningar innefattade hjälp med matvagnen, duka borden, 

utevistelse tillsammans med en pedagog samt lägga pussel. Ett fåtal av 

pedagogerna talar om att det är verksamheten som behöver struktureras om för att 

anpassas efter barnen.  

Som vi nämnde i inledningen så menar Skolverkets allmänna råd ”Kvalitet i 

förskolan” (2016, s. 33) att istället för att hitta lösningar som är undvikande så ska 

de behov som barnet har tillgodoses i verksamheten. Samtidigt så svarar samtliga 

av pedagogerna att särlösningar är bra och till och med nödvändiga i vissa fall. 

Nilholm (2006, s. 97) menar att inkluderingen ska innebära att skolan ska anpassas 

efter barns olikheter istället för att barn i behov av särskilt stöd ska anpassas efter 

skolans norm. 

 

Inkludering 
Pedagogernas sätt att uttrycka sig om inkludering överensstämmer med 

Skolverkets bestämmelser om alla barns rätt till en likvärdig skolgång 

(skolverket.se).  

Vidare påpekar Skolverket att det i skollagen står skrivet att hänsyn till barns 

olikheter och olika behov ska tas i beaktande samt att alla barn ska erbjudas 

stimulans och vägledning för att få en likvärdig skolgång. Nilholm (2006, s. 24) 

menar att begreppet inkludering, när det kommer till skolans värld ofta betyder att 

barn i behov av särskilt stöd blir inkluderade enbart genom att vistas i samma 

miljö som barn utan behov av särskilt stöd. Åkesson (i Sandberg, 2014, s. 30) 

menar att det är viktigt att ha i beaktande att ett barn inte är inkluderat enbart 

genom att barnet vistas i en pedagogisk miljö. Detta var något som 

specialpedagogen starkt poängterade att det var barnets känsla av att vara 

inkluderad före den rumsliga inkluderingen som var avgörande.  

 

Vi menar att för att ett barn ska lära sig att bli en individ som kan följa samhällets 

normer och regler så måste de i ett tidigt skede få lära sig urskilja vad som är rätt 

och fel. I samtal med pedagogerna framkommer det att när ett barn inte kan 

hantera de här reglerna så avvisas barnet från situationen istället för att stanna upp 
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och reda ut situationen som uppstått. Vi ställer oss frågande till om barnet på det 

här viset får de redskapen som Säljö (i Nilholm, 2006, s, 59) menar att de behöver 

för att fungera i en social gemenskap. Samtliga pedagoger menar för att barn i 

behov av särskilt stöd ska bli inkluderade i den pedagogiska verksamheten så 

krävs det att pedagogen har ett inkluderande förhållningssätt. De menar även att 

det är viktigt att pedagogen individanpassar undervisningen så att den passar för 

alla barnen. Den här individanpassningen innefattar även miljön enligt samtliga 

pedagoger.  

 

Eftersom det inte finns en direkt översättning till begreppet exkludering, utan 

alla är fria att göra sin egen tolkning av begreppet skiljer sig uttalandena om  

inkludering och exkludering sig åt enligt våra tolkningar av pedagogernas svar. 

Vad som är exkluderande för den ena behöver inte vara det för den andra.  

 

Det sociala samspelet 
Samtliga pedagoger beskriver att det sociala samspelet är det som barn i behov av 

särskilt stöd har svårast att få att fungera. De pedagoger vi intervjuat förklarar att 

det är i samspelet med andra barn och förmågan att lära sig de sociala koderna som 

det ofta brister. De anser därför att det är viktigt att redan i tidig ålder hjälpa 

barnen erövra de sociala koderna för att lära sig ett fungerande samspel. Vidare 

menar pedagogerna att barn i behov av särskilt stöd skulle gynnas i det sociala 

samspelet om de ständigt kunde ha en närvarande pedagog som kunde lära dem 

samspela och fånga upp de situationer där det brister.  

Luttropp (i Sandberg, 2014, s. 187) beskriver även hon att barn i behov av särskilt 

stöd har svårt att samspela med andra barn och att det kan leda till att barnen blir 

exkluderade. Flera av pedagogerna beskrev att barn i behov av särskilt stöd ofta 

samspelade mer med de vuxna än med de övriga barnen. Detta är något som även 

lyfts av Luttropp (2011, s. 48), då hon menar att barn i behov av särskilt stöd 

samspelar mer med pedagogerna än med andra barn. Flera av de intervjuade 

pedagogerna nämner att det är viktigt att skapa attraktiva leksituationer för barn i 

behov av särskilt stöd. Genom att göra det kan de andra barnen lockas dit, något 

som även Luttropp (i Sandberg, 2014, s. 187) skriver om och benämner som 

”Nalle Phu situationer”. 
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De här situationerna syftar till att erbjuda barnet i behov av särskilt stöd en 

attraktiv leksituation som gör att de andra barnen lockas dit och det i sin tur kan 

leda till en positiv leksituation för barnen och ge barnet i behov av särskilt stöd en 

känsla av att ha lyckats samt en känsla av tillhörighet. 

Vidare hänvisar Luttropp (2014, s. 188) till forskning som visar att barn i behov av 

särskilt stöd ofta har svårt att interagera med andra barn och att de har svårt att på 

egen hand få till en bra lek. Enligt forskningen så bör pedagogerna hitta en lek som 

passar de här barnen och som är på deras nivå. En av pedagogerna lyfte även detta 

i en intervju. Hon menade att det är viktigt att hitta situationer där barnet som är i 

behov av särskilt stöd lyfts och får lyckas inför de andra barnen. Olika 

problemgrupper identifieras och sedan börjar sökandet efter de grundläggande 

orsakerna till problemet för att sedan finna metoder som kan bidra till att lösa 

problemen som individerna har. Pedagogerna menar att ett flertal av barnen i 

behov av särskilt stöd skulle bli hjälpta av en diagnos då det i större utsträckning 

leder till att barnet får en resurs. Det kopplar vi till Nilholms (2007, s. 36) 

förklaring till det kompensatoriska perspektivet. Genom att sätta en diagnos på 

barnet har problemet identifierats och lösningen av problemet blir att tillsätta en 

resurs. Ett flertal av pedagogerna beskriver att barn i behov av särskilt stöd ofta 

uppmärksammas för sina brister. Detta sker ofta genom att barnet blir tillsagt inför 

de andra barnen och att barngruppen då kan komma att ta efter och även dem 

uppmärksamma barnet som är i behov av särskilt stöd för sina brister.  

 

 

Förhållningssätt 
Askland & Sataøen (2014, s. 183) beskriver hur ett konstruktivistiskt sätt att se på 

barns utveckling och lärande innebär att pedagogen ska ha förhållningsättet att alla 

barn har en förmåga att lära och att det är barnet själv som konstruerar sitt lärande. 

Pedagogens roll blir att se till att barnet får den stöttning som den behöver. 

Pedagogen bör enligt Askland & Sataøen (2014, s. 183) visa intresse för det 

enskilda barnet och ha kunskap om det enskilda barnets situation. Ett flertal av 

pedagogerna nämnde vikten av att pedagogen skulle ha ett inkluderande 

förhållningssätt och se till barnen styrkor och inte till dess brister.  
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Mattson (2007, s. 41) hänvisar till en utredning gjord av Statens offentliga 

utredningar. I Utredningen framkom det att skolan bör fokusera på det eleven kan 

och inte på elevens begränsningar. Om skolan lyckas med detta så kan man inte 

längre se på de barn med funktionsnedsättning som en särskild grupp. Vidare visar 

utredningen att inkludering och integrering är begrepp som då inte längre bör 

användas då det handlar om barn i behov av särskilt stöd då det antyder att eleven 

inte hör till den övriga barngruppen och inte har samma villkor. Mattson (2007, s. 

41). Mattson påpekar vidare att det inte är tillräckligt att säga att barnet får vara 

med i en gemenskap utan att barnet ska vara med (2007, s.128). Ett flertal av de 

intervjuade pedagogerna uttryckte flera gånger att en del barn i behov av särskilt 

stöd inte klarade av att delta på samlingar etcetera, men de nämnde aldrig något 

som barnen faktiskt klarade av eller situationer som fungerade bra. 

I Skolverkets rapport ”särskilda undervisningsgrupper” från (2014, s. 7) så 

framkom det att särlösningar är en av orsakerna som Skolverket kan se som en 

förklaring till grundskolans försämrade resultat. Nilholm (2014) menar att 

särlösningar är något som bara ska ske undantagsvis och inte vara en del av en 

ordinarie pedagogisk verksamhet. Efter intervju med specialpedagog hävdar hon 

bestämt att särlösningar är ett måste för att få undervisningen att fungera. Hon 

menar att det gäller att hitta sätt som fungerar inte bara för det enskilda barnet som 

är i behov av särskilt stöd utan även för den resterande barngruppen. Särlösningar 

är något som lyfts som det centrala för att få den pedagogiska verksamheten att 

fungera av samtliga av våra intervjuade pedagoger.  

 

 

Anpassad undervisning 
Enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011, s. 20) så är ett av uppdragen 

att uppmuntra till mångfald och att möta barns olikheter i undervisningen. 

Undervisningen ska syfta till att lära barn att alla är olika och att se på mångfald 

som något positiv. Vidare uttrycker läroplanen för grundskolan att undervisningen 

ska anpassas efter varje barns förutsättningar och behov. Kan detta sättas i paritet 

med de särlösningar pedagogerna använder sig av?  Vi ställer oss frågande till i 

vilken mån ett barn utvecklas mot kunskapskraven genom att exempelvis duka ett 

bord. Borde inte barnet istället erbjudas en undervisning som var anpassad efter 
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dess behov men ändå likvärdig med de andra barnens undervisning. Om 

särlösningar är nödvändiga för att få den pedagogiska verksamheten att fungera så 

borde särlösningen ha ett visst syfte annat än att endast särskilja barnet från den 

övriga barngruppen enligt Egeland, Haug och Persson (2006, s. 180–182).  

 

Åkesson (i Sandberg, 2014, s. 30) menar att bara för att ett barn vistas i den 

pedagogiska verksamheten så innebär inte det automatiskt att barnet är inkluderat. 

Vidare menar Åkesson (i Sandberg, 2014, s. 32) att de insatser som generellt sätts 

in som åtgärd för att barn i behov av särskilt stöd ska bli inkluderade ofta inte är 

tillräckliga. Åkesson beskriver att det även behövs en specifik kunskap om det 

enskilde barnets behov för att kunna tillgodose barnets utveckling och lärande. Vi 

anser att för att i största mån komma undan särlösningar så krävs det att 

pedagogerna har det som specialpedagogen benämner som ett inkluderande 

förhållningssätt. Vidare anser vi att det krävs en djupgående kartläggning för att 

komma till rätta med var problemen ligger. Det skulle vara ett första steg för att 

undvika särlösningar något som även Åkesson (i Sandberg, 2014, s. 35) lyfter som 

en viktig aspekt i inkluderingsprocessen.  

 

Huvudmannens uppdrag 
I skollagen (Skolverket 2015, s. 6) står det skrivet att rektorn har det övergripande 

ansvaret för att se till att barn i behov av särskilt stöd får en likvärdig skolgång 

som de övriga barnen. Om ett barn inte når kunskapskraven eller inte får sina 

behov tillgodosedda så är det rektorns ansvar att se till att åtgärder sätts in. I 

kapitel 8 (skolverket.se) står det skrivet att rektorn ska hålla förvaltningschef och 

ansvariga nämndpolitiker informerade om enskilda barns behov och 

förutsättningar. De förpliktelser som åligger förskolechefen samt grundskolans 

rektor är att se till att:  

 

”Resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas 

utveckling som lärare gör (Skolverket 2011, s. 19)”.  

 

Samt att förskolechefens ansvar är att se till så att:  
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”verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de 

utmaningar de behöver (Skolverket 98/2016, s. 16)”.   

 

Nilholm (specialpedagogik.se, 2014) menar att inkludering aldrig får bli en 

ekonomisk fråga, men att utläsa av flera av pedagogerna intervjusvar verkar det 

vara just en ekonomisk fråga huruvida ett barn med särskilda behov får de rätta 

förutsättningar för sin skolgång.  

Hur dessa två parametrar ska gå ihop verkar det inte finnas något svar på. Nilholm 

menar att barns rättigheter till särskilt stöd aldrig får bli en ekonomisk fråga 

samtidig har rektor och förskolechef en budget att förhålla sig till. Majoriteten av 

de intervjuade uttrycker att tillgång till resurs är svårt, nästintill omöjligt och 

därför blir särlösningar ett måste. Detta ser vi när vi granskar vårt resultat hör ihop 

med den ekonomiska aspekten som en resurs medför. Lutz (2006, s. 149) menar att 

de ekonomiska nedskärningar som görs inom skolans värld leder till att 

pedagogerna måste ta till särlösningar för att få verksamheten att fungera.  

 

I vårt resultat blev det tydligt att barns behov kom att bli en ekonomisk fråga. Vi 

ställer oss frågande till hur det kan vara försvarbart gentemot en skollag som 

uttrycker att barnen har rätt till särskilt stöd (skolverket.se).   

 

I en artikel skriven av Claes Nilholm påpekar han att: 

 

”Vissa kan behöva särlösningar, tex elever som är väldigt känsliga för 
ljud, eller gravt autistiska barn som har svårt att vara med andra barn 
över huvud taget. Men därifrån är steget långt till att rutinmässigt 
skapa särlösningar för olika elever (specialpedagogik.se, 2014)”.  

 

Claes Nilholm menar att det vore till fördel att lyckas skapa miljöer att fler barn 

kunde fungera i vanliga klasser. Han poängterar att resursen i så fall måste följa 

med barnet och att inkludering aldrig får handla om ekonomiska skäl. I vårt 

resultat framkom det av samtliga pedagoger att de upplevde att de ekonomiska 

skälen ofta vägde tyngre än att se till de behov som fanns i verksamheten.  Vidare 

skriver Nilholm (2014) att begreppet inkludering är en ”het potatis” då begreppet 

ligger till grund för den människosyn samt de värderingar om rättvisa som den 

enskilde individen har. Mattson (2007, s. 41) menar att pedagogen bör se till 
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barnets styrkor och inte på barnets svagheter. Om pedagogen lyckades göra det så 

skulle inte ord som integrering eller inkludering ens behövas för att det då skulle 

var en självklarhet att barnet var inkluderat. När begreppen nämns i samband med 

barn i behov av särskilt stöd så menar Mattson att det påvisar att barnen inte hör 

till den övriga barngruppen utan är en egen grupp som står utanför den sociala 

gemenskapen.   

De flesta av våra intervjuade pedagoger ansåg att det stöd de kunde få av 

huvudman handlade om ekonomiska aspekter. De ansåg vidare att det stödet var 

bristfälligt. Det stöd de främst ville ha från huvudman var en högre personaltäthet, 

mindre barngrupper och tillgång till stöd i form av resurs. Flera av våra intervjuade 

pedagoger menade att detta var främsta orsaken till de svårigheter som fanns att 

inkludera barn i behov va särskilt stöd. En del gick så långt som att hävda att 

bristen från stöd av huvudman ledde till att barn exkluderades. De menade att den 

hjälp de erbjöds var tillgång till en specialpedagog som kunde besöka dem då och 

då. Specialpedagogen i sin tur hävdar att det stöd som de kunde erbjuda främst var 

stöd och handledning till pedagogerna. I vissa speciella fall kunde de erbjudas 

hjälp av en logoped eller talpedagog. Flera av pedagogerna menade att utan att 

barnet hade en diagnos så var chansen till stöd i form av resurs i det närmaste 

obefintlig. Lutz (2006, s. 140) menar att behovet av att det enskilda barnets behov 

och brister pekas ut för att få tillgång till resurs har ökat samt att kravet på 

diagnoser och medicinska utlåtanden från läkare för att få hjälp har ökat. 

 

I artikeln ”Hitta stöd i skollagen” (forskolan.se 2015) beskrivs att bristen på stöd 

från huvudman ofta beror på att pedagogerna enbart för fram behovet muntligt, 

utan väl formulerade underlag förankrade i läroplan och skollag. Hade detta skett 

skulle detta enligt artikeln öka chanserna till att få mer hjälp och stöd från 

huvudman. Genom att lämna en skriftlig beskrivning av problemet så ställs helt 

andra skyldigheter på förskolechef samt rektor att föra ärendet till förvaltningschef 

och ansvarig politiker. Artikeln beskriver vidare att forskning visar att ju tidigare 

insatserna sätt in gällande barn i behov av särskilt stöd, desto större blir den 

positiva effekten. Samhället tjänar alltså på att erbjuda tidiga insatser.  

 



 

 47 

 

Sammanfattande diskussion 
 
I inledningen ställde vi oss frågande över om det var de barn som enligt Sandberg 

och Norling (2014, s. 45) befinner sig i en så kallad ”gråzon”, utan en fastställd 

diagnos, som blir de barn som blir närmare exkluderade än inkluderade?  

Vi ställde oss även frågande till hur pedagoger arbetar för att skapa sociala 

relationer barn emellan och om det här samspelet som barnet har med pedagogerna 

kan leda till att de exkluderas från den övriga barngruppen.  

Det som tydligt framkommit efter att vi sammanställt vårt resultat är att de största 

utmaningarna som vi kan se för att förskolans verksamhet ska bli inkluderande för 

alla barnen är följande: 

• Brist på kunskap om hur man individanpassar verksamheten i förskolan 

och förskoleklassen med barn i behov av särskilt stöd. 

• Tillgång till resurs. 

• Stora barngrupper med för få pedagoger. 

• Djupgående kartläggningar för att upptäcka vad problemet är. 

 

I Skolverkets allmänna råd Kvalitet i förskolan (2016, s. 33) står det att istället för 

att hitta lösningar som är undvikande så ska dom behov som barn i behov av 

särskilt stöd har tillgodoses i verksamheten. Ändå uttrycker samtliga pedagoger att 

särlösningar är ett måste och något de tar till dagligen i verksamheten. Vi 

funderade över om viljan fanns att inkludera barn i behov av särskilt stöd men att 

det sedan är svårt att fullfölja den goda intentionen från Skolverket i form av 

strävansmålens höga krav på grund av bristande kunskap och resurser?  

 

Vi vill mena att vår undersökning har besvarat de frågeställningar vi haft. När vi 

sammanställde vårt resultat så blev det tydligt att särlösningar, som vi efter att ha 

läst relevant litteratur kopplat till ämnet, kan härleda till en form av exkludering. 

Vi ser att viljan till att ha en inkluderande verksamhet finns hos samtliga av våra 

intervjuade pedagoger men att de med bristande resurser i många fall känner sig 

tvingade att ta till exkluderande särlösningar för att få verksamheten att fungera för 

de övriga barnen. De barnen som befinner sig i det som enligt Sandberg och 
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Norling (2014, s. 45) kallas för gråzon är de barn som drabbas hårdast enligt våra 

intervjuade pedagogers svar. De barnen får inte hjälp med resurs då det inte finns 

någon diagnos fastställd och de får inte heller någon individuell undervisning. 

Lösningen för dessa barn blir att de tilldelas en uppgift som exempelvis att duka 

borden eller hämta matvagnen.  

Egelund, Haug och Persson (2006, s.11) beskriver hur det såg ut på 1800-talet för 

barn med olika funktionshinder i skolans värld. De barnen skulle separeras från de 

övriga barnen och de ansågs vara en belastning för samhället i stort. Vidare 

beskriver Egelund, Haug och Persson (2006, s.12) att en ytterligare funktion som 

skolorna ansågs bidra med var att lära barnen att utföra enklare arbetssysslor och 

att inte vara en alltför stor belastning för samhället (2006, s. 12).  

Vi vill hävda att genom att tillämpa dessa enkla arbetsuppgifter som att duka 

borden eller hämta matvagnen så verkar det ske utan att det finns ett egentligt 

syfte. Det kan likställas med att man på 1800-talet lärde barnen att utföra enklare 

arbetssysslor som beskrivs av Egeland, Haug och Persson (2006, s. 12). Är inte 

detta ett steg tillbaka från att vara en ”skola för alla”. Vi tänker att om ett barn inte 

klarar av att delta i exempelvis en samling så borde verksamheten anpassa sig efter 

barnets behov. Ett exempel till en anpassning är att dela in barngruppen i mindre 

grupper eller att barnet får tillgång till liknande pedagogiska upplägg men på en 

individanpassad nivå.  

 

Många av de pedagoger vi intervjuade menar att inkludering innebär att man låter 

barnen vara i den ordinarie verksamheten, men inkludering innefattar mycket mer 

än så. Åkesson (i Sandberg, 2014, s. 30) hävdar motsatsen, att det inte är självklart 

att barnet inkluderas endast genom att finnas med i barngruppen eller vistas i den 

pedagogiska miljön. Vidare menar författaren att de insatser som görs för 

inkluderingen ofta inte räcker hela vägen.  

 

För oss så handlar inkludering om att barnet inte ska anpassa sig till verksamheten 

utan snarare tvärtom. Förskolans verksamhet och alla berörda yrkesprofessioner 

ska se till att alla barn blir delaktiga oavsett svårigheter.  

Nilholm (2007, s.97) menar att skolan ska anpassas efter barns olikheter istället för 

att barn i behov av särskilt stöd ska anpassas efter skolans norm. Om en skola för 
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alla ska existera så är väl det just det som behöver förändras, inte barnen utan 

verksamheten. Mattson (2007, s. 128–129) menar att för att en skola för alla ska 

bli verklighet så innebär det att de yrkesprofessioner som verkar inom skolan ska 

lägga ner sin själ i verksamheten och vi ställer oss frågande till om en verksamhet 

verkligen kan stå och falla på pedagogers engagemang inom sitt yrkesområde. Att 

vara verksam inom förskola och skola är ett viktigt uppdrag men det är inte upp till 

en enskild individs engagemang och drivkraft att få förskolans och 

förskoleklassens verksamhet att fungera. 
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Slutsats 
 
Vår slutsats är att verksamheten ofta inte anpassas efter barnens behov på grund av 

ekonomi och personalbrist. Det framkom i vår studie att personalen ofta har viljan 

men inte stödet från huvudman. Vidare framkom att begreppen inkludering och 

exkludering är svårtolkade och vi anser att en förklaring kan vara att läroplanerna 

lämnar utrymme för tolkning.  

 

Vidare forskning 
 
Som en vidare forskning hade det varit intressant att vidareutveckla denna studie 

genom att göra observationer i den pedagogiska verksamheten. För att därefter 

kunna jämföra resultaten och se om det fanns skillnader i det pedagogerna 

uttryckte och i pedagogernas agerande. Vad som vidare vore intressant att beforska 

närmare är de yngsta barnen och i vilken ålder särlösningen börjar användas av 

pedagoger. Idag görs sällan utredningar på små barn och det är därför svårt att hitta 

litteratur och forskning om hur pedagoger bör arbeta med just dem. 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 

1) Hur arbetar du för att barn med särskilda behov ska bli inkluderade i 

verksamheten? 

2) Vad erbjuds det för stöd från huvudman i ditt arbete med att inkludera barn 

i behov av särskilt stöd? 

3) I vilken utsträckning upplever du att barn med särskilda behov inkluderas 

respektive exkluderas i verksamheten? 

4) Hur ser du på att möta, upptäcka och stimulera lärandet för barn i behov av 

särskilt stöd?  

5) Hur vägleder du de andra barnen till att inkludera barn i behov av särskilt 

stöd? 
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Bilaga 2 
 
 
 

    
 2017-10-09 
 

 
Förfrågan om deltagande 
 
Under höstterminen 2017 ska vi skriva vårt examensarbete på 
förkollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Vår undersökning kommer att 
handla om barn i behov av särskilt stöd och vi kommer att använda oss av 
halvstrukturerade intervjuer som metod för min datainsamling. Du tillfrågas härmed 
om deltagande i denna undersökning. 
 
Undersökningens syfte och innehåll 
 
Syftet med vår undersökning är att se hur olika yrkesprofessioner inom skolans 
verksamhet ser på inkludering av barn med särskilda behov. Vi anser att området är 
viktigt att för oss som blivande förskollärare. Vi ser fram mot ditt deltagande.  

 
Genomförande 
VI har planerat att intervjua en specialpedagog, en förskollärare samt en 
fritidspedagog. Ditt deltagande kommer att innebära en intervju i halvstrukturerad 
form. Detta kommer ta ungefär 1 h. Undersökningen kommer att presenteras i form 
av en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. 

 
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av oss själva och vår handledare. 
Din identitet som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken skola 
undersökningen har gjorts vid. Personer – barn eller vuxna – som på något sätt 
nämns i studien kommer att avidentifieras. Insamlade data förvaras hos 
undertecknade och kommer endast att hanteras av oss och vår handledare. All 
insamlad data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.    
       
Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter sitt deltagande så kommer 
detta inte att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen.  
 
  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
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Therese Gottschalk:  h14thego@du.se 

Camilla Melander: h14camme@du.se 

Sanna Bäcke: sba@du.se  

mailto:camillamelander@yahoo.se
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