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Inclusion of children with special needs  

A study on the teachers’ vision and thoughts on inclusion 

 

In today's preschool teachers should strive for us to have an inclusive preschool regardless of 

background, knowledge, culture. The conditions that everyone should have the right to 

education. Therefore the purpose of this study to enhance the understanding of the informants' 

views and thoughts regarding the inclusion of children with special needs. My study focused 

generally on children with special needs, but not against any particular diagnosis or a 

particular area related to children with special needs. To get answers to my questions I used 

qualitative interviews. I wanted to find out teachers' views on inclusion through my issues. Do 

the same laborious manner? Can they include the children giving other children anything? 

Operates the basis of the policy documents? My informants were three pre-school teachers 

and an educator who works as a preschool teacher but are trained in physical therapy for 

children with special needs. The results show that the informants are mostly positive about 

inclusion, but they feel that more resources are needed for children's group. A teacher thinks it 

is a vision that we are not quite there yet in terms of inclusion. Informants believe that the 

children with special needs and other children's group, is a complement to each other with 

their different experiences. The informants are striving for that all children in kindergarten to 

feel equal. And they are trying to build the business so it will suit all children's needs and 

circumstances. But there are concerns about the environment that will build on the needs of 

all children. It is difficult to build up the environment for all children to explore according to 

their needs. Some obstacles may occur when you have to make sure no child's needs and you 

have to remove the spent material not can be there. But the informants taking up the most is 

the lack of skills among the other teachers at the preschool. That you have to give pre-school 

teachers more skill to operate, including preschools. 

 

 

 

Keywords: Inclusion, children in need of special assistance, policy papers, teachers, pre-

school teachers, diversity, a school for all. 
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Sammanfattning 

I dagens förskolor ska pedagogerna sträva efter att vi ska ha en inkluderande förskola oavsett 

bakgrund, kunskap, kultur. Förutsättningarna att alla ska ha rätt till utbildning. Därför är syftet 

med denna studie att få ökad kunskap om informanternas syn och tankar kring inkludering av 

barn med särskilda behov. Min studie inriktade sig i allmänhet på barn med behov av särskilt 

stöd, men inte mot någon speciell diagnos eller något speciellt område kring barn med behov 

av särskilt stöd. För att få svar på mina frågor använde jag mig av kvalitativa intervjuer. Jag 

ville ta reda på pedagogers syn på inkludering genom mina frågeställningar. Har de samma 

arbetsätt? Kan de inkluderade barnen ge de övriga barnen någonting? Arbetar de utifrån 

styrdokumenten? Mina informanter var tre förskollärare och en pedagog som arbetar som 

förskollärare men har utbildning inom sjukgymnastik för barn med särskilda behov. Resultatet 

visar att informanterna till största del är positiva kring inkludering, men de tycker att mera 

resurs behövs till barngruppen. En pedagog tycker att det är en vision att vi inte riktigt är där 

ännu när det gäller inkludering. Informanterna tycker att barnen med särskilda behov och 

övriga barngruppen är ett komplement till varandra med sina olika erfarenheter. 

Informanterna vill sträva efter att alla barn i förskolan ska få känna sig lika mycket värda. 

Samt att de försöker bygga upp verksamheten så den ska passa alla barns behov och 

förutsättningar. Men funderingar finns kring miljön som ska bygga på alla barns behov. Det är 

svårt att bygga upp miljön för att alla barn ska kunna utforska utefter sina behov. Vissa hinder 

kan förekomma när man måste se till något barns behov och man måste ta bort vist material 

som inte kan finnas framme. Men det som informanterna tar upp mest är att det saknas 

kompetens bland övriga pedagoger på förskolan. Att man måste ge förskolepedagoger mer 

kompetens för att driva inkluderande förskolor. 

 

 

 

 

Sökord: Inkludering, Barn i behov av särskilt stöd, Styrdokument, pedagoger, förskollärare, 

olikheter, en skola för alla. 
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Förord 

Jag är nu äntligen i slutet av min lärarutbildning. Har passerat olika högskolor, men nu har jag 

till slut kommit till en examen där Södertörns högskola har hjälpt mig mot min examen 2012. 

Jag kände först vilket stort ansvar det var att skriva detta examensarbete själv. Mycket stress 

och många långa dagar är till ända. När jag hade sagt till mig själv att nu fixar du det här, då 

gick jag in med en positiv stämning och insåg att jag skulle klara det här med. Jag vill tacka 

alla som stöttat och hjälpt mig genom mina år av studier.  Speciellt till mina arbetskolleger 

som varit med under mina år av utbildningen, då jag även arbetat hela vägen fram mot mitt 

mål till lärarexamen. Även ett stort tack till mina informanter som såg till att jag kunde göra 

den här studien och få ett resultat. Jag vill även tacka min handledare David Östlund för all 

hjälp och stöttning genom mitt arbete. 
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1. Inledning 

I dag lever vi i ett demokratiskt samhälle och då måste vi skapa demokratiska förskolor. Vi 

måste forma alla förskolor så att de anpassas efter varje enskilt barn. Det är en stor utmaning 

att få förskolan att fungera för alla barn. Barnen måste få utvecklas i sin egen takt och växa 

med sin nyfikenhet och utvecklas till självständiga individer. Alla barn måste få samma 

förutsättningar vad de än har för behov i sin utveckling. 

Tänk om man kan få barnen på förskolan att bli lika mycket värda, att få accepteras för den 

person de är. Alla behöver få känna sig trygga oavsett vad man har för kunskap och bakgrund. 

I förskolan ska man arbeta för ”en skola för alla”. Men vad har pedagogerna för syn på 

inkluderingen i förskolan i förskolan? Många barn har i dag behov av särskilt stöd. Har alla 

samma förutsättningar att klara inkluderingen i förskolorna? I läroplanen tar de upp att alla 

barn ska känna trygghet och välbefinnande och att alla barn ska utvecklas och lära sig oavsett 

förutsättningar och behov. Det står även att den” pedagogiska verksamheten ska anpassas till 

alla barn, de som behöver mer stöd ska få det anpassat till sina egna behov och 

förutsättningar”. (Lpfö98, s3-5)  

Vilka förutsättningar finns för att förskolorna ska klara inkluderingen? Pedagogerna har i dag 

en skyldighet att klara av att ta hand om alla barns behov. Hur är begreppet inkludering 

förankrat hos pedagogerna i förskolan? Gynnar inkluderingen alla barn i förskolan 

individuellt och i grupp? Jag har lagt märke till under mina år jag arbetat i förskolan att många 

pedagoger saknar kunskap om hur man tar hand om barn med särskilda behov. Det finns en 

viss okunskap. Många upplever även en rädsla inför den uppgift vi har i dag att vi ska driva en 

förskola för alla. Jag vill få en inblick i hur pedagogernas tänker och uppfattar de frågor som 

rör inkludering. 

1.1 Syfte 

 Mitt syfte är att genom min undersökning ta reda på hur pedagoger tänker kring inkludering i 

förskolan. Jag har intervjuat fyra pedagoger på tre olika förskolor för att se på deras synsätt 

när det gäller barn med särskilda behov.  

1.2 Frågeställning 

Mina informanter arbetar alla på förskola som förskollärare, jag benämner dem som 

pedagoger då tre är utbildade förskollärare och en arbetar som förskollärare men är utbildad 
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sjukgymnast för barn med särskilda behov. Alla har de olika lång erafenhet när det gäller att 

arbeta i förskolan. Jag vill ta reda på hur pedagoger i svensk förskola kan tänka och agerar 

kring inkludering. 

 Har pedagogerna samma arbetsätt? 

 Kan barn med särskilda behov bidra med något till den övriga barngruppen enligt 

informanternas uppfattning? 

 Vad tycker den övriga barngruppen om barn med särskilda behov? 

 Arbetar pedagogerna utifrån styrdokumenten? 

 Ser pedagogerna några hinder med inkluderingen av barn som har särskilda behov i 

förskolan? 

 Har pedagogerna olika syn på inkludering? 

 Får pedagogerna något stöd eller hjälp från resurspedagoger? 

 

2. Bakgrund 

Alla barn behöver få en bra start i livet. Förskolan är första steget in i en lång process i deras 

utveckling och lärande. Alla barn har rätt till en likvärdig utveckling efter sina egna 

förutsättningar och behov. Vad är inkludering och vart kommer den ifrån?  

2.1 Inkludering 

Inkludering är en mänsklig rättighet i dagens samhälle enligt FN:s barnkonvention. På 

förskolorna och skolorna måste man planera och genomföra en verksamhet som är anpassad 

för alla barns behov. Pedagogerna måste se till alla barns olikheter och se till att alla barn är 

likvärdiga. Vi måste i dagens samhälle se till att vi har en förskola som är likvärdig och 

anpassad efter alla. Susan Tetler skriver i sin bok Den inkluderende skole – fra vision til 

virkelighed om de sociala samspelskaraktärerna. ”Definitionen på social integration är att ingå 

i en grupp med andra människor och ha regelbunden kontakt med andra och bli sedd och 

accepteras för den man är”(Tetler 2000, s24-25, översatt från danska). Att sätta ihop personer 

i sociala miljöer är en förutsättning för att skapa relationer så att förståelsen för andra 

personers olikheter blir mer vanlig. Det handla om en ständig förändring i miljön på 

förskolan. Eva Björk-Åkesson skriver i boken Med sikte på förskolan - barn i behov av stöd 

att den sociala miljön handlar om hur barnet bemöts och hur de genom samspel mellan barnet 
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och andra barn och vuxna i förskolemiljön kan se hur miljön ska anpassas utifrån 

barngruppen. Även situationer för lärande struktureras, exempelvis uppläggning av aktiviteter 

och tidsplanering. Till den fysiska miljön hör utformning av lokaler, belysning, hjälpmedel av 

olika slag, samt material som används för lek, aktivitet och lärande. Det kan också handla om 

ett barns placering vid samling, den vuxnas och andra barns avstånd till barnet eller 

utformningen av själva lekmiljön. Inkludering är en modell av förhållningsätt där barn lär av 

varandra, det skapar en delaktighet utefter varje barns och pedagogs förutsättningar(Björk-

Åkesson 2009, s27). Det handlar inte bara om att barnen ska utvecklas tillsammans. Utan 

även om att det är viktigt med miljön runt omkring barnen samt om hur viktigt det är att 

pedagogerna tänker kring aktiviteterna.  

Bengt Persson har skrivit i sin bok Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap att 

”inklusion (inkludering) är ett begrepp som myntades i USA under slutet av 1980 talet och 

som innebär att krav ställs på skolan, utbildningsväsendet och samhället i stort att ständigt 

aktivt anpassa verksamheten så att alla elever får möjlighet att känna gemenskap, delaktighet 

och meningsfullhet i skolan och så att ingen exkluderas ur det gemensamma och 

gemensamhetsskapandet”(Persson 2007, s9). Alla barn har rätt till lika utveckling och 

lärande. Förskolan har en utmaning i att se alla barnens behov och planera verksamheten 

utifrån barngruppen. Han tar vidare upp att ”integrering” i skolsammanhang kom att användas 

i samband med införandet av grundskolan på 1960 talet. Integrering innebar att den vanliga 

skolan skulle öppnas för barn från andra, segregerade skolformer(Persson 2007, s9.) Vilket då 

betyder att barn med särskilda behov gick i andra skolformer som särskolan, barnen var då 

exkluderade. Vilket betyder, någon utesluts från barngruppen i förskolan. Barnen hamnar i en 

segregerande skolform där barnen inte får samma möjlighet att komma in i samhället som vid 

inkludering. Det blir då ett utanförskap, barnen hamnar då utanför de sociala relationerna och 

får inte samma gemensamhetsskapande. Dagens demokratiska samhälle bygger på att alla 

barn har rättigheter till att delta i samma skolform.  
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2.2 En skola för alla 

 

I dag ska samhället bygga på ”en skola för alla” alla har samma rättigheter, barn som har 

speciella behov behöver inte gå i segregerande skolformer. Bengt Persson har skrivit i sin bok 

Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap: 

”att ´en skola för alla´ är ett begrepp som lanserades i samband med att 1980 

års läroplan för grundskolan infördes. En skola för alla är en utmaning och 

målsättning för skolan och dess personal att skapa förutsättningar för alla 

barn att inom ramen för grundskolan få en meningsfull skolgång”(Persson 

2007, s8.)  

Enligt läroplanen ska det anordnas i förskolan så den anpassas efter alla barn och deras 

olikheter. Det spelar ingen roll vad barnen har för olika förutsättningar, behov och möjligheter 

till inlärning. Vi pedagoger i förskolan måste erbjuda alla barn efter sina egna förutsättningar 

en lärandemiljö för deras utvecklingsnivå. Pedagogerna måste få barnen att känna sig 

delaktiga och stärka deras självkänsla till att se det positiva i att möta olikheter. Vi måste 

därför anpassa miljön utifrån barnens behov och utgå ifrån barnens funktionshinder och den 

enskildes behov. 

3 Styrdokumenten 

De olika styrdokumenten ska styra hela barnomsorgen och skolans värld. Det är många olika 

skollagar, skolförordningar, läroplaner, kursplaner och timplanerna är nationella dokument 

som ska styra hela verksamheten. Det lekfulla lärandet ska genomsyra hela förskolans 

verksamhet. Barnen ska utveckla social och kommunikativ kompetens samt lusten till lek och 

sampel. Barnen ska även utveckla sitt självförtroende, sin nyfikenhet och lockas till lek och 

lärande. Barn i behov av särskilt stöd har rätt till att få plats i förskolan. Var ifrån kommer då 

alla dessa bestämmelser?  

3.1Unesco 

 
Sverige undertecknade Salamancadeklarationen 1994 tillsammans med flera andra stater inom 

Unesco som är en organisation inom FN, för samarbete mellan länderna inom utbildning, 

vetenskap, kultur och kommunikation. I Salamancadeklarationen, som undertecknades av 

Sverige, framkommer det viktiga i att det skapas skolor/förskolor som är till för alla barn. I 
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deklarationen påvisas det att alla barn ska inkluderas i skolan och få undervisning efter sina 

egna behov. Det spelar ingen roll vilka olikheter barnen har utan de påvisar att barn är olika 

och ska så få vara. 

Det står också att pedagoger måste få kunskap om hur de ska klara av alla elevers olika 

behov. Man konstaterar också att inkludering är ett bra sätt att bygga solidaritet mellan olika 

barns behov.  

 

”Inom de integrerade skolorna skall barn med behov av särskilt stöd få allt 

det extra stöd de eventuellt behöver för att de skall kunna undervisas på ett 

effektivt sätt. 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 har klart 

påvisats att undervisning i vanlig klass inte kan tillgodose ett barns 

undervisningsrelaterade eller sociala behov eller när så krävs med hänsyn 

till det barnets eller andra barns bästa” (Unesco 1996,s19.)   

 

Alla vi som arbetar inom förskolan ska arbeta för ”en skola för alla”. Hur är det fyller vi upp 

deklarationens förväntningar, i dagsläget kan man se att det är bra för barn att gå i integrerad 

förskola. En del barn får även chans till att stanna något ytterligare år för att klara övergången 

från förskoleklass bättre. Salamancadeklarationen vill få oss att se utbildningssvårigheter på 

ett nytt sätt.  

 

”Det nya tankesättet baseras på övertygelsen att metod- och 

organisationsförändringar som sker i mötet med elever med svårigheter kan 

– under särskilda omständigheter – förbättra för alla elever. På så sätt kan 

elever som nu anses ha särskilda behov, komma att ses som de som driver 

utvecklingen mot en rikare utbildningsmiljö”(Unesco 2006 s44.) 

 

 Kan alla pedagoger nå upp till denna nivå, vet de om att salamancadeklarationen finns att den 

är grunden till läroplanen? På förskolorna implementeras läroplanen mer och mer och man 

arbetar utefter den under hela den pedagogiska verksamheten.  Förskolans verksamhet bygger 

på att man ska utgå från barnens bästa och att man ska följa läroplanen för förskolan. 
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3.2 Barnkonventionen  

 
Barnkonventionen är också ett dokument som alla måste arbeta efter i förskolan. Vi måste se 

till alla barns rättigheter. Genom att läsa och följa barnkonventionen så måste vi tänka på alla 

barn individuellt och se till alla barns behov oavsett funktionshinder. Vi måste lära barnen 

deras rättigheter och vad är då inte bra att ha ”en skola för alla”. Barnen måste få veta att alla 

har lika rättigheter. Barnen får lära sig att visa hänsyn och den sociala empatiska förmågan att 

se att vi alla är olika individer. 

 

I konventionen om barns rättigheter (FN, 1989) tas det upp i artikel 6 att konventionsländerna 

ska till det yttersta av sin förmåga försöka säkerställa barns överlevnad och utveckling. Det 

har lagts stor vikt vid  barns tidiga utveckling och barnens rätt till lek. Leken tas även upp i 

artikel 31, i vilken konventionsstaterna uppmanas att erkänna barns rätt till vila, fritid, till lek 

och rekreation, anpassad till barnets ålder. Barnkonventionen omfattar alla barn i åldern upp 

till 18 år. I artikel 23 lyfter man fram barn med funktionsnedsättningar: 

 

”Barn med fysiskt eller pysiskt handikapp bör få ett fullvärdigt och anständigt liv 

under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och 

möjliggör barnets aktiva deltagande i samhälle”.(Utrikesdepartementet 2007, s44) 

3.3 Lpfö98 

Läroplanen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig 

för alla barn. Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska 

arbeta för att nå dessa mål. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 

utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika 

förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt 

överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika, alla barn som går på förskolan 

har olika förutsättningar och olika behov. Varje förskola måste se efter sina egna behov och 

vad de behöver just nu för den barngrupp de har. När det gäller fortbildning och resurser kan 

det se helt olika ut på alla förskolor. Det kan innebära att en del förskolor satsar på 

kompetensutbildning för att klara av att ta emot alla barn med alla olika behov som finns. I 
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dag blir resurspengar inte bara personlig resurs utan att man kan lägga resurspengar på 

utbildningar, litteratur, material .m.m.  

Förskolans uppdrag är enligt Lpfö98 att de ska lägga grunden för ett livslångt lärande för 

varje enskilt barn. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar och 

stimulera varje barns varierande behov. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande 

samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I 

samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas. ”Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och 

omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors 

uppfattning och levnadsätt”(Lpfö98 rev 2010, s4). 

Vi måste se till att alla förskolor följer läroplanen och bygger miljön genom lärandet genom 

varje enskilt barn. 

4. Tidigare forskning 

I min del av tidigare forskning har jag valt att basera mig på forskningsområden kring både 

skola och förskola, då mycket av forskningen i skolan kan omvärderas till förskolans område. 

4.1 Empati och sociala svårigheter 

På förskolan ska vi arbeta enligt läroplanen. Där står att vi pedagoger ska lära barn empati 

genom barnens alla olikheter. I Emelie Klinges bok Empati hos vuxna som möter barn med 

särskilda behov kan vi läsa om att ”förskolan har en enorm betydelse och möjlighet att hjälpa 

barn med sociala och emotionella svårigheter”(Klinge 2000,s10). Hon tar upp att om man ska 

nå upp till barn med särskilda behov måste man ha stor kreativitet. Pedagogerna på 

förskolorna måste ha en stor kreativitet i arbetssättet för att ta hand om dessa barn. ”Förskolan 

har en enorm betydelse och möjligheter att hjälpa barn med sociala och emotionella 

svårigheter”(Klinge 2000, s10). Hon menar att pedagoger och specialpedagoger har en slags 

styrka och erfarenhet som är utarbetad på olika arbetsmodeller. Pedagoger kan använda sig av 

olika tillvägagångssätt och se till vad som behövs i olika situationer som kan uppstå. Det är 

även viktigt att pedagogerna har en empatisk förmåga för att nå fram till barnen(Klinge 2000, 

s11-12).  
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Klinge skriver vidare om att förskolan har ett stort ansvar och spelar en stor roll för barnen i 

deras utveckling.  ”Förskolan och skolan har stora möjligheter att hjälpa barnen till en mer 

positiv utveckling och samverkan med andra barn och vuxna”(Klinge 2000, s25). Barnen 

möter många professionella i förskolan som kan hjälpa dem i samspelet. ”När det gäller barn 

med stöd kontakt och hjälpare kan de vara en svår krävande uppgift som innebär stor 

belastning på den vuxne” (Klinge 2000, s26). Emelie Klinge skriver också att hjälp och 

stimulans kan ges på många sätt. Många barn med fysiska funktionshämningar är beroende av 

hjälpredskap och speciellt anpassning av miljön. Andra har också behov av konkret stimulans 

när det gäller språk, hörsel och motorik, beroende på diagnos och typ av problem. (Klinge 

2000, s35) 

4.2 Barn är olika 

Alla barn är olika, de bär med sig olika erfarenheter och har mycket att dela med sig av till 

andra barn. Barn är olika individuellt och i grupp, de kan vara olika personer beroende på 

vilken situation de är i. Gunilla Guvå skriver i sin bok Från jag till vi om att barn är olika.  

Guvå menar att alla barn som kommer till förskolan har alla något gemensamt:”de är barn”, 

men som barn är de sinsemellan ganska olika. De har byggt upp olika föreställningar om sig 

själva och andra utifrån olika erfarenhetsvärldar”.(Guvå 1985, s20) I dagens samhälle har alla 

sin egen ”ryggsäck” med sin egen erfarenhet och sin egen kultur. Alla bär vi med oss olika 

och kan dela med oss till andra av vår erfarenhet. Guvå tar också upp om hur det är som 

pedagog att ta hand om barns olikheter: 

att” det är en komplicerad arbetssituation som ställer stora krav på 

personalen i frågan om mognad, kunskap och kompetens. En del tycks ha 

det till skänks. De verkar födda med förmågan att klara barn i olika 

situationer. De tycks vara utrustade med tusen armar och ben, tålamod, 

inlevelse och humor. De flesta av oss måste dock lära sig allt detta genom 

att skaffa kunskap och erfarenhet. Därigenom får vi metoder med vilka vi 

kan arbeta med i barngruppen i förskolan”.(Guvå 1985, s10) 

Pedagogerna har en utmaning i att ta hand om alla barns olikheter. Det kan vara som Guvå 

skriver att många pedagoger behöver inte mycket kompetens. Men det ställer krav på 

pedagogerna att de ska kunna ta hand om alla olika situationer som kan hända på en förskola. 
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Pedagoger kan lära av varandra och vi måste se till alla pedagogers kompetens och ta till vara 

på den. 

 

4.3 Med hjälp av pedagogerna 

Pedagogerna har hand om barnen en stor del utav barnens dag, de ska se till att barnen 

stimuleras och utvecklas efter sitt eget behov. I boken Med sikte på förskolan – barn med 

behov av stöd skriver olika författare om hur barn med särskilda behov klarar sig i förskolan 

med hjälp av pedagogerna. Sandberg skriver ”att hjälpa barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan är det första steget i en lång process där barnen ska utvecklas och lära sig för 

framtiden”(Sandberg 2009, s11). Medan Eva Björk-Åkesson skriver ”att förskolan är i dag en 

viktig vardagsmiljö för de flesta barnen i Sverige. Där går barn för att lära och utvecklas 

”(Björk-Åkesson 2009, s17). Förskolan är starten för barnen i deras livslånga lärande. Barn 

ska ha rätt till förskola mellan ålder 1-5 år och de barn som har speciella behov ska det ge 

plats för och de ska få det stöd de behöver för att utvecklas. Pedagogerna måste stå för ett 

lekfullt lärande i förskolan. Förskolans uppdrag är att ”erbjuda barnen en god pedagogisk 

verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”(Lpfö98 rev2010, s5). Barn i 

behov av särskilt stöd har rätt att få plats i förskolan. Stödet ska i första hand ges inom den 

grupp som barnet tillhör. Sandberg menar att ”skollagen säger att barn i behov av stöd ska ges 

den omsorgen som deras behov kräver”(Sandberg 2009, s19). Många barn behöver mer 

pedagogiskt stöd än andra och enligt läroplanen skall dessa barn få det. 

 Anette Sandberg och Martina Norling skriver om pedagogiskt stöd och pedagogiska metoder 

i boken Med sikte på förskolan – barn med behov av stöd. Vad är det som kan behövas i 

förskolans pedagogiska verksamhet och vad menas med särskilt stöd och vad är det med de 

särskilda stöd som ges? En del barn är formellt berättigade till särskilt stöd genom att de har 

funktionsnedsättningar som exempel Downs syndrom, eller på grund av medicinska 

omständigheter, exempelvis astma eller psykosociala problem, som är identifierade av sociala 

myndigheter. Många barn är bara lite utvecklingsförsenade och behöver inte resurser på 

samma nivå som de barn som har andra funktionsnedsättningar.  Genom intervjuer de gjort 

har de fått fram att det finns olika förhållningsätt hos personalen som arbetar med barn i 

behov av stöd. Antingen delar personalen upp ansvaret för barnet i behov av särskilt stöd på 

grund av att barnen är så pass krävande eller så är det enbart en resurspersonal som är med 
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barnet hela tiden. Pedagogerna får pedagogiskt stöd från andra professionella som arbetar med 

barnen. Det specifika stödet kan ges direkt eller indirekt till det enskilda barnet i behov av 

särskilt stöd eller till barngruppen(Sandberg – Norling 2009, s43).  

 

4.4 Inkludering en utmaning 

När det gäller inkludering är det en stor utmaning för pedagogerna i förskolan. Pedagogerna 

måste vara vakna för alla olikheter som dyker upp bland barnen. Förskolan måste se till att 

anpassa förskolan för alla barn. Birgitta Andersson och Lena Thorsson tar upp i sin bok 

Därför inkludering att ”de största utmaningarna i samhället i dag är att möta och ta tillvara 

olikheter i alla sammanhang. Förutsättningarna för att skapa `en skola för alla` är att skolan 

måste förändras så att den passar alla elever i en sammanhållen skola. Ett demokratiskt 

samhälle förutsätter en demokratisk skola”(Andersson-Thorsson 2007, s6). Det är en stor 

utmaning att leda alla barn i förskolan. När vi lever i ett demokratiskt samhälle och måste se 

till allas behov och förutsättningar. Pedagogerna måste utveckla bra förhållningsätt till alla 

barn.  I slutet av sin studie om inkludering skriver de att det finns en positiv inställning hos 

personal och skolledare att se och möta alla elever är grunden för en inkluderande skola. 

Varje elev är unik och kräver kompetens och vilja att utforma undervisningsmiljöer och 

arbetssätt som möjliggör delaktighet och gemenskap. Arbetet med inkludering har inte en 

tydlig början och ett tydligt slut. Det handlat om att demokratiska världen tydliggörs och 

attityden bland pedagogerna måste bearbetas.  

4.5 Den stora utmaningen 

Forskningen i Den stora utmaningen 2004 har ett syfte i ”att vara fördjupad i kunskapen om 

olika skolaktörers uppfattning om varför och hur – elever definieras som avvikande och om 

hur dessa elever bör utformas. Ett särskilt intresse riktas i sammanhanget mot aktörernas sätt 

att tänka om dessa fenomen”.(Tideman ,m.fl. 2004, s31). När Tideman m.fl. gjort sin 

undersökning har de genom sina intervjuer kommit fram till att det är positivt med 

inkludering. Alla på skolan har ett stort engagemang och känner glädje, men att det tar mycket 

energi till att hålla det höga engagemanget. De skriver om möjligheterna och hinder för 

utvecklingen mot ”en skola för alla”. Den stora utmaningen huvudresultat är: 
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 Små undervisningsgrupper används allt oftare (motiveras ofta med 

avlastning för klasslärare och lugn och ro för ”normaleleverna” och dessa 

grupper tendera bli fasta). Har en elev flyttats från den ordinarie klassen till 

en mindre grupp blir oftast detta en permanent lösning. 

 Det som diskuteras som specialpedagogiska problem på en skola är 

”vardagsmat” på andra skolor. 

 Särskolan bör vara kvar som en egen skolform enligt flertalet lärare. Skälen 

uppges främst vara det särskilda omhändertagandet, möjligheten för eleven 

att möta likasinnade samt den speciella kompetensen som man uppfattar att 

särskolan erbjuder. (Tideman m.fl. 2004, s228-229) 

Tideman m.fl. har i sin studie även fått fram att de fått en bild av skolan att mötet med barn 

med behov av särskilt stöd är svårt i vissa situationer. När det gäller inkludering ska det inte 

vara några svårigheter utan det är något eftersträvansvärt och positivt. Det är positivt att möta 

olika människors förmågor, och att se att alla är olika kan upplevas som mycket olika i 

skolans värld. Vad har Tideman m.fl. hittat för positivt om inkludering?  

         När det gäller barn med funktionshinder har de sett att:  

 Eleverna lär sig bättre 

 Eleverna får bättre förutsättningar 

 Eleverna lär sig samspel och vanligt uppförande 

 Eleverna får sociala relationer med andraelever/ icke-funktionshindrade 

 Eleverna intellektuella stimulans blir högre 

 Eleverna får en välgörande kunskapsutmaning 

Enligt denna uppfattning av olika lärare är det inte bara de elever som 

behöver extra stöd som vinner på inkludering utan även de andra, icke- 

funktionshindrade, eleverna. Fördelar handlar också om: 

 Att lalla elever de får större förståelse för mångfald 

 Alla elever lär sig umgås med annorlunda personer 

 Alla elever får ökad medkänsla för dem som har det svårt 

 Elevernas acceptans för olika behov ökar och leder på sikt till ett mindre 

segregerat samhälle 
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 Alla elever får tillgång till en pedagogik för funktionshindrade som kan 

vara bra även för andra.(Tideman m.fl., 2004, s230) 

Den centrala frågan Tideman m.fl. har kommit fram till i forskningen är: hur man kan 

stimulera processer som medverkar till en utveckling i riktning mot ”en skola för alla” där alla 

elever verkligen ses som resurser? ”En kraftfull satsning på utbildning, utvecklingsarbete, 

forskning, nätverk och konferenser med temat inkluderande skola framstår som angelägna 

åtgärder”.(Tideman mal 2004, s243) För att nå ”en skola för alla” måste vi gå vidare med 

utbildningar för att stimulera den fortsatta processen. Det behövs mer tid för reflektioner och 

tid för planering av verksamheten. För att stimulera dessa processer måste vi få bredare 

kunskap inom olika områden. När vi har ett demokratiskt samhälle är det viktigt att förhindra 

segregering.  

5. Metod  

Jag har skrivit med kvalitativt perspektiv med en hermeneutisk inriktning. Jag har valt att göra 

intervjuer eftersom det är ett av de vanligaste arbetsredskapen inom utbildningsvetenskap. Jag 

kan genom kvalitativa intervjuer nå en persons inre tankar mer djupgående. Henny Olsson 

och Stefan Sörensen tar upp i sin bok forskningsprocessen att ”kvalitativ forskning bygger på 

förutsättningar att vi genom språket kan ta del av varandras inre värld”.(Olsson – Sörensen 

2011,s23) Vilket innebär att vi genom ett inifrånperspektiv, kan nå en persons tankar och syn 

på ett mer djupgående tankesätt. Genom att arbeta med hermeneutik och kvalitativ forskning 

så får men en mer inlevelse i intervjuerna det gäller att förstå och kunna tolka. Enligt Kirsten 

Hyldgaards text i boken vetenskapsteorier  

Så letar en hermeneutiker alltså efter betydelsen i människors uttryck – 

historiskt, kulturellt och konstnärligt. Hermeneutikens grundläggande 

fördom består i att människors tal, skrift och produkter har betydelse och i 

att människan är subjekt i bemärkelse grund till denna betydelse. 

Hermeneutiken har således som utgångspunkt att objektet är människans 

uttryck(Hyldgaard 2006, s33). 

Intervjuerna har jag gjort på tre olika förskolor och det är fyra pedagoger som deltar. 

Forskningen har utförts i en och samma förskoleenhet som består av fem förskolor men med 

två olika kulturella miljöer. Jag hade även från början tänkt göra en kvantitativ 

enkätundersökning med de övriga pedagogerna på förskolorna. Men efter funderingar över 
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vilka svar jag skulle få och om de skulle förstå frågorna på rätt sätt, så ändrade jag mig till att 

bara göra kvalitativa intervjuer. Flera pedagoger som arbetar på förskolor kanske inte förstår 

och tolkar frågorna i enkäten på samma sätt. Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med 

pedagogerna för att få reda på vad de har för tankar och vilken syn de har på inkludering.   

Genom att använda en kvalitativ intervjumetod så kan man tänka kring frågorna lite mera fritt 

och ställa frågor under tiden, om informanten ger ett svar som jag känner att jag behöver göra 

en tilläggsfråga för att få ett ännu bättre och tydligare svar. Som Stukat skriver i boken Att 

skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, ”genom att göra ostrukturerade intervjuer 

är intervjuaren medveten om vilket ämne som ska täckas in, men ställer frågorna i den 

ordning situationen inbjuder till. Det sker oftast med hjälp av en checklista (frågeguide) med 

uppsättning tema eller ämnen”.(Stukat 2005, s39) Genom att använda denna intervjuform så 

kan jag ställa följdfrågor till mina informanter och få ut mer utvecklade svar. Jag har utgått 

från en intervjuguide under mina intervjuer. Jag använde mig av en diktafon för att spela in 

intervjun, men skrev även ner på papper för att få med så mycket som möjligt av min intervju. 

Sedan har jag gjort en noggrann transkribering efter varje intervju. Jag träffade mina 

informanter på deras arbetsplats i en lugn miljö, och intervjuerna tog mellan 30 till 40 

minuter. I boken Forskningsprocessen står det om tre viktiga saker att lägga på minnet vid en 

intervju: 

 En intervju är en dialog mellan minst två personer, och för att 

intervjupersonerna ska lämna så bra upplysningar som möjligt måste ett 

samarbetsvilligt klimat skapas. Intervjupersonen ska få känna sig viktig och 

få tala till punkt. 

 Upplysningar som intervjupersonen lämnar måste vara pålitliga och inte 

påverkade av en mängd ovidkommande faktorer. 

 Intervjun ska ge den information som intervjuaren är ute efter, dvs. svaren 

måste ha giltighet, vilket innebär att den intervjuade svarar på det som 

intervjuaren frågar om.(Olsson-Sörensen 2011, s132) 

 När jag skulle skicka ut förfrågning genom att e-maila till pedagogerna, så funderade jag på 

om jag skulle skicka med frågeguiden Men jag beslutade mig för att bara beskriva vad 

intervjun handlar om och vad jag har för tanke med min undersökning. Jag tänkte att jag 

skulle få mer ärliga svar om de inte får se frågorna innan och då kan de inte fundera över i 
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förväg vad de ska svara. Om informanterna får frågorna innan kan de fundera på vad de vill 

säga och då blir det inte naturliga svar. 

5.1. Undersökningsgrupp 

Informanterna kommer från fyra olika förskolor men från samma enhet som består av fem 

förskolor. Alla har olika erfarenhet av arbete i förskolan och de har arbetat emellan 2 till 32 år 

i förskolan. Men de har alla arbetat i samma förskoleenhet i ca 2 år. Jag valt att inte namnge 

informanterna, utan kallar dem för A, B, C och D. 

Informant A: Har arbetat två år på förskolan men har arbetat sedan 1985 som professionell 

sjukgymnast. Hennes arbete har huvudsakligen varit att arbeta med barn med särskilda behov 

i förskolan och har haft ett samarbete med specialpedagoger. 

Informant B: Arbetar sedan ett halvår som förskollärare men har arbetat i 25 år som 

barnskötare. Har arbetat fem år i förskoleklass av sina 25 år resterande i förskolan. 

Informant C: Har arbetat i 32 år som förskollärare i förskolan. 

Informant D: Har arbetat som förskollärare i 15 år men med uppehåll däremellan då hon 

arbetat med ett helt annat yrke. 

Genom att intervjua informanterna med mina frågeställningar vill jag nå fram till hur 

förskolorna arbetar, vad pedagogerna har för syn och tänkesätt om sitt arbete med inkludering 

av barn med särskilda behov.   

5.2 Etiska principer 

Min studie bygger på data från intervjuer som har varit frivilliga. I redovisningen av det 

insamlade materialet har uppgifterna på informanter avidentifierats så att inget svar kan 

spåras. Informanterna har informerats om Vetenskapsrådets etiska regler som bygger på: 

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen. Dessa krav skall i det följande kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.(Vetenskapsrådet 2009, s6)  
 

 

Som forskaren skall man informera om Informationskravet till 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet, och vad det är för villkor som 

gäller i deras deltagande. Man ska informera att deltagaren har rätt att avbryta sin 

medverkan och att de deltar frivilligt.  
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När det gäller samtycketskravet skall forskaren inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. De medverkande ska kunna avbryta sitt samarbete när de 

själva inte vill medverkan mer. Sen har vi konfidentialitetskravet, uppgifterna som 

informanterna lämnat ut kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av materialet. 

Nyttjandekravet är att när man använder uppgifter om insamlade forskningsändamål så får det 

inte användas för kommersiellt bruk. 

 

 

 

6. Redovisning av Intervjuerna 

Alla barn kan vara tillsammans genom inkluderingen i förskolan, men hur tänker pedagogerna 

kring detta? Hur arbetar förskolor kring inkludering? Ser alla på samma sätt att det är en 

”skola för alla”? Har vi samma synsätt när vi arbetar med barn med särskilda behov, eller 

skiljer sig pedagogernas tankar kring området?  

6.1 Hur tänker informanterna om inkludering? 

Vad har informanterna för syn på och hur tänker de att ska kunna hantera inkluderingen? I 

förskolan ska vi arbeta utifrån läroplanen men förskolorna kan arbeta på olika sätt när det 

gäller inkludering.  

Pedagog A: Inkludering, att alla har rätt att vara med på sina villkor så 

tänker jag. 

Pedagog B: Jo att på ett bra sätt sammankoppla olika förutsättningar för att 

få ett bra resultat för de inblandade som ”en skola för alla”. Men det handlar 

mycket om pedagogernas syn på inkludering över huvud taget. Tycker man 

att det är en bra grej så arbetar man för det att alla ska vara likvärdiga. Men 

de som har en inställning om att det är jobbigt, då kan det inte fungera. Vi 

som pedagoger måste tänka positivt om inkludering för alla barn. 

Pedagog C: Jag tycker som kommunen står för är att ”att olikheter är en 

tillgång” att alla vi behövs på olika sätt, att vi kan vara en resurs för 



22 
 

varandra. Vi behöver se olikheter inte för att tycka synd om, utan att alla är 

en resurs. Hur värderar vi olika människor? Det är också frågan om hur vi 

hanterar barnen. Jag tror nog att man måste lyssna till personalgruppen, för 

att se hur barngruppen ser ut, vi måste se till barnens bästa. Vi måste se till 

inkluderingen, mår det här barnet av att vara i vår verksamhet? Om vi har en 

bra ordning i verksamheten så klarar vi av olika barns behov. 

Pedagog D: Jag tycker det är en vision. Det är inte riktigt där vi är: ”En 

skola för alla”, det är på bekostnad av de andra barnen som fungerar. De är 

de barnen som får stå tillbaka för att de barnen som har ett ökat behov förser 

sig med det de behöver. I alla de fall vi haft har de barnen tagit det 

utrymmet de behöver och de andra barnen får finna sig i att komma i andra 

hand, är det en typ av inkludering? Det är svårt att ta hand om alla barn och 

se vad de behöver.  

Pedagogerna tycker att vi ska ta till vara på alla barns olikheter. Men det blir på bekostnad på 

de andra barnen som inte behöver extra stöd. Men pedagogerna i förskolan måste ta till sig 

behoven alla barn behöver, det saknas kompetens för att klara inkluderingen av alla barn. Mår 

alla barn bra av inkluderingen, hur kan den passa alla barns behov? Står de ”normala” barnen 

utanför när man måste ta till vara på de inkluderade barnens behov? Är det en vision att klara 

inkluderingen? På förskolan måste vi se till alla barns behov. För att nå en bra inkludering så 

måste pedagogerna se det positiva i mötet mellan alla barn. Pedagogerna måste dela med sig 

av sin egen kompetens till kollegerna. Når alla förskolorna fram till inkluderingen som 

läroplanen skriver om att de ska klara.  

6.2 Fördelar och nackdelar 

Vad tycke pedagogerna om för och nackdelar när det gäller barns olikheter. Ser pedagogerna 

skillnad på det när det gäller inkludering?  

Pedagog A: Fördelarna är att alla får vara med i barngruppen, men det finns 

också nackdelar med de som har en funktionsnedsättning. Att de barn som 

är i en så kallad normal grupp kan se att man alltid är sist eller tar längst tid 

på sig osv. Att alltid får kämpa för att ha en chans att hänga med och ändå 

på något sätt hänger man med i slutet på gruppen. Det ser jag som en 
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nackdel, så där måste man gå ifrån individ till individ, ser man att barnet 

mår bra av det. Annars är inte inkludering positiv om barnet far illa. Vi 

måste se till vad alla barn behöver när det gäller inkludering. 

Pedagog B: Jag återkommer till pedagogernas syn att en del tycker att en 

del barn är t.ex. snälla, så speciella, det är synd om dem, att man kräver för 

mycket av barnen med särskilda behov. En del tycker att de är väl inget 

problem barnen finns här så då måste vi arbeta efter dessa förutsättningar vi 

har. Det här med olika syn kan vara en nackdel när vi inte arbetar åt samma 

håll mellan pedagogerna. Alla barn är speciella, det handlar bara om att 

möta individen på rätt sätt. Fördelen är att man får mångfalden, de friska 

barnen ser alla barns olikheter som något naturligt.  

Pedagog C: Jag tycker vi måste se de här barnen, vi är ändå olika vi har alla 

samma värde. Jag tror vi lär oss mycket av varandra. Hur är det när man inte 

kan gå eller prata? Tänker på en förskola här hos oss där barnen får ett extra 

språk, då de har ett barn som använder teckenspråk. Det är en fördel att ta 

lärdom från varandra vi mycket att lära av varandra. Tidigare fick föräldrar 

lämna bort sina barn som var annorlunda. Nu får det vara med i samhället 

och visa vad de kan tillföra andra barn, de syns på ett annat sätt. När jag 

tänker på nackdelar så är det när pedagoger inte vill ta till sig och vill vara 

införstådda i vårt arbete med barn med behov av stöd. Det krävs ett 

engagemang och kunskap som oftast saknas hos pedagogerna. Det finns nog 

mycket rädsla, tror jag, om hur man ska hantera vissa barn och där tror jag 

det beror på att barngrupperna är för stora och att det inte finns den 

grundläggande tryggheten hos pedagogerna. Vi behöver vara fler pedagoger 

runt barnen. Vi måste ha mer dialog runt dessa ämnen när det gäller olika 

diagnoser. Det är ett stort ansvar vi har som pedagoger i förskolan och 

många saknar kunskapen att klara sin uppgift. 

Pedagog D: Många barn kanske inte klarar det vi pedagoger ska se till att 

alla barn ska ha enligt läroplanen. Det finns även pedagoger som inte klarar 

sin uppgift i att ta hand om alla inkluderade barn. Får alla barn den 

stimulans de behöver, i inkluderingen i förskolan när alla pedagoger inte har 

kompetens för sitt uppdrag? 
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Pedagogerna säger att det kan vara en nackdel för en del barn att vistas i en inkluderad 

förskola. Alla barn mår inte bra av den inkluderingen som är i dag, att det kanske inte är en 

positiv inkludering för alla barn. Men de återkommer igen till att inkluderingen är positiv för 

att barn lär av barn och det är något som alla barn behöver för att utvecklas. En pedagog 

upplever att det finns en rädsla för att ta hand om barnen med särskilda behov. Beror det på att 

pedagogerna saknar kunskap om hur de ska hantera dessa barn? Det kan bli en otrygghet i 

barngruppen om pedagogerna inte klarar sitt uppdrag. Då blir det oroligt och det kan vara 

svårt att nå fram till alla barn. Det finns även en uppfattning om att det inte är några problem 

bland pedagogerna i förskolan, när det gäller inkludering. Att många pedagoger tar sitt 

uppdrag till hur det är just nu och gör det bästa av situationen.  

 

6.3 Barn med särskilda behov i en barngrupp 
 

Men vad tycker då pedagogerna om de integrerade barngrupperna? Är det som de säger att 

barn lär av barn, eller är det inte en positiv inkludering i stora barngrupper som det är i dag? 

Pedagog A: Jag kan beskriva det utifrån att jag som sjukgymnast har varit i 

förskolegrupp. Hur är det att ha ett barn med särskilda behov och 

funktionsnedsättning? Om vi säger att det är ett barn som behöver lite mer 

insatser, så att det finns tillsatt en resurs till gruppen en extra vuxen. Då 

tycker jag oftast det fungerar bra på förskolenivå, för då har det funnits en 

extra vuxen till det barnet med särskilda behov som har hjälpt barnet att vara 

med i barngruppen. 

Då har inte barnet själv varit tvunget att klara av alla de här sociala 

kontakterna, utan det har funnits en vuxen där till hjälp. Det handlar också 

om att hjälpa de andra barnen att kunna ta emot ett barn med särskilda 

behov. För det är inte så att alla har en erfarenhet utav att träffa kompisar 

med särskilda behov. En del barn bryr sig inte. Så det är som vilket barn 

som helst, andra tycker det är konstigt om ett barn inte kan tala eller dreglar 

jättemycket eller att tungan hänger ut, eller kanske har svårt att röra sig. En 

del barn reagerar jättemycket eller tycker att det är obehagligt. Andra barn 

tycker det är helt självklart att man barn är olika. Så därför tänker jag att när 

det finns en extra vuxen så har jag mest sett att det är bra när det gäller 

förskolenivå. 
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Pedagog B: Det är berikande både för en själv och för barnen på förskolan. 

De får så mycket positiva erfarenheter av att människor kan vara olika och 

att alla har lika värde, det blir inget konstigt. Barnen har bra förklaringar till 

att varför de speciella barnen inte kan allting t.ex. De kan han/hon lära sig 

sedan eller nu kan han/hon inte det men sen lär sig han/hon det. I barnens 

värd är det inget konstigt Det är de vuxnas syn som inte ser allt så klart. Alla 

får en bra erfarenhet både de ”speciella” barnen och de ”normala” barnen. 

Pedagog C: Man lär sig att se olikheter hos varje barn, se hur barn 

behandlar varandra? Barnen lär varandra olika förhållningsätt, de lär 

varandra att stå i kö till t.ex. maten eller vänta på sin tur osv. Barnen lär sig 

att alla är olika, tänker olika och gör saker olika. Barnen accepterar personen 

som man är. 

Pedagog D: Jag tycker att det är till en viss fördel att ha inkludering i 

barngruppen, men det är ibland lite för stora grupper för att alla ska hitta sin 

plats. Barn lär av varandra, så det är en tillgång att alla är olika. Vi har en 

homogen barngrupp med några barn som tar plats. Men barnen får anpassa 

sig till dessa barn. Det blir ständigt diskussioner om hur man ska bemöta 

just de här barnen. De flesta barnen i gruppen är anpassningsbara och tar 

situationer som de kommer under dagarna. 

Pedagogerna tycker att de är bra att ha inkludering i förskolan. Det är bra för barnen, de får 

andra värderingar om barns olikheter. Men det kan behövas extra vuxna i barngrupperna för 

att de ska räcka till för alla barn som behöver. En del barn behöver hjälp av en ledande vuxen 

för att ta sig in i det sociala nätverket i förskolan. Pedagogerna tycker att ibland är grupperna 

för stora. Barnen tar väl hand om varandra och stöttar de barn som har svårigheter på ett bra 

sätt. Barnen lär sig att alla har olikheter och att alla accepteras för den man är. Barnen har 

alltså en positiv inställning till att de är olika men i vissa fall kan de tycka att det är 

obehagligt. Men det kan hjälpas att en pedagog förklarar varför det barnet är så olika och gör 

vissa saker. Det underlättar att man är fler vuxna så man kan hjälpa alla barn som finns i 

barngruppen. 
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6.4 Planering  

Hur får då pedagogerna ihop planeringen för dessa barngrupper? Planerar de för det enskilda 

barnet eller för hela gruppen? 

Pedagog A: Som det är just nu så planerar vi aktiviteter för alla barnen. 

Men sen har det också varit så att vi planerat aktiviteter som vi vet skulle 

vara positiva för det här barnet med särskilt behov. Men det har också 

gynnat de andra barnen i gruppen att vara med på dessa aktiviteter, det är 

ingen nackdel för dem. Vid t.ex. språk då kan man ha språkövningar och det 

är inte dumt för de andra barnen heller. Det går jättebra att ha vid samlingar 

eller när som helst. Nej de är inte till någon nackdel för de andra vid våra 

planeringar för de olika aktiviteterna. 

Pedagog B. Vi planerar för hela gruppen. Men när vi genomför aktiviteten 

så kanske vi formar den efter barnens behov just nu. Det behöver inte bara 

vara för barnen med särskilda behov, utan det gäller för alla barnen. Vi 

måste se alla barnen i gruppen. Det är lätt att några barn ”glöms bort”. Vi 

måste se alla barn som en enskild individ och se vad var och en behöver och 

planera utifrån det.  

Pedagog C: Jag tänker att t.ex. hur ska vi gå till skogen? Vilken skog ska vi 

gå till? Om man har rullstol, permobil, vid olika funktionsnedsättningar eller 

om man inte ser, synnedsättning. Hur ska vi planera för det? Vilket är hur vi 

ska tänka på att skapa trygghet utan att då exkludera någon och inte få delta 

i aktiviteten. Om vi vet att vi har ett barn med annat behov i någon aktivitet. 

Då måste vi tänka, hur ska vi då göra när vi ska ge oss iväg. Jag tror inte 

någon far illa av det, Utan det bara är så. Men en speciell planering kan ske 

beroende på vilket behov barnet har. För övrigt planerar vi för alla barn men 

vi får tänka runt planeringen lite tror jag så att alla kan vara med. 

Pedagog D: Vi planerar för alla barn i barngruppen, men i vissa aktiviteter 

kan vi tänka lite extra på vad något barn kan behöva för något mer. Men om 

vi planerar något för ett barn med särskilda behov så kan det även tillföra 

något till den övriga barngruppen. 
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Pedagogerna har samma tankesätt på de tre förskolorna när det gäller planering. Det är i 

huvudsak grupplanering som gäller. Men de planerar utifrån det enskilda barnet också till viss 

del. Men det kan även gynna de andra barnen i deras utveckling. Eftersom aktiviteten utförs i 

barngruppen. Ibland måste de tänka extra på något barn som har extra behov i sin planering av 

aktiviteter för att de inte ska exkluderas och hamna utanför den planerade aktiviteten. Det kan 

vara svårt att genomföra vissa aktiviteter beroende på vilket funktionsnedsättning det 

inkluderade barnet har. Men för övrigt så fungerar planeringen för hela barngruppen bra.  

 

6.5 Hur tar de andra barnen det när det, när finns ett barn med särskilda 

behov i barngruppen? 

Hur fungerar det i verkligheten mellan barnen i en förskolegrupp? Hur ser pedagogerna ur 

barnens synsätt? Hur reagerar barnen i gruppen över olikheterna, när det finns ett barn eller 

fler barn med särskilda behov? 

Pedagog A: När vi fick ett barn med särskilda behov så var det först några 

barn som tyckte det var konstigt att barnet inte betedde sig på samma sätt 

som de själva gjorde. Men när vi skulle förklara om ett barn som har 

språksvårigheter. Då förklarade vi så här att: det här barnet har svårare att 

hitta ljuden, orden och då kan man använda tecken med händerna. Då fick 

de andra barnen också vara med och lära sig. Sen kan man använda bilder 

eller så kan man prata med hela kroppen. Barnen tyckte det var spännande 

så det verkade snarare positivt att få lära sig något ytterligare språk. Men när 

det är ett barn som har mer beteendeproblem då är inte alltid kompisen lika 

nyfiken och tycker det är lika roligt. Ibland blir det ganska jobbigt som 

kompis att det blir störande helt enkelt. 

Pedagog B: Barnen i gruppen är jätteschysta, de hjälper till med den sociala 

biten när det gäller barn med särskilt behov. Barnen är mer hänsynsfulla mot 

barn som har ett funktionshinder än vad de är mot barn som inte behöver 

extra stöd. Barnen lär barn med funktionshinder t.ex. Om man är sist får 

man i alla fall mat, den tar inte slut. Man inte behöver vara först på med 

kläderna man får i alla fall gå ut. De förklarar för varandra om olika saker 

hur man ska göra och inte göra. Barnen har förståelse för om någon är lite 
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annorlunda och om det barnet behöver göra något annorlunda som de övriga 

barnen inte ska göra. 

Pedagog C: Jag kan tycka att de flesta barnen accepterar olikheterna som 

finns i grupperna. Någon gång har man mött något barn som tycker det är 

jobbigt när ett barn har humörsvängningar eller är påträngande hela tiden 

och inte vill förstå att de vill leka själva. Men annars hör jag bara positiva 

saker som från barn pratar om varandra och att de lär av varandra. 

Pedagog D: Vi kan se att vi har många barn som gärna tar med och visar 

barnen som har svårigheter om det är något som är oklart. Barnen förklarar 

gärna varför just det här barnet inte klarar av att göra olika saker. Jag tycker 

de är tillmötesgående och hjälper varandra med sociala färdigheter, tar hand 

om varandra.  

Barnen står upp för varandra när saker händer. Barnen lär sig av varandra och ser olikheterna 

som en tillgång utifrån pedagogernas observationer på barngruppen. Barnen tycker om att lära 

andra saker som de redan kan och stöttar de som har behov av hjälp med något de inte klarar 

att göra. Man kan se att det finns stor empati i barngrupperna när det gäller inkludering av 

barn med särskilda behov. Men det finns vissa barn med särskilda behov som de andra barnen 

i barngruppen inte tycker att det är lika roligt att vara med.  

6.6  Kan Barn med särskilda behov ge de övriga barnen någonting? 

När det gäller inkludering hur är det då med barn som har särskilda behov, kan de överföra 

något till andra barn? Men vad är det pedagogerna ser utifrån detta perspektiv?  

Pedagog A: Jo de är just det här, att få erfarenhet genom att träffa ett barn 

med särskilda behov och förstå att inte alla fungerar på samma sätt. De får 

lära sig att alla har olika erfarenheter och man lär sig att alla är olika. Man 

måste hitta på nya lösningar och det lär sig de övriga barnen utav. 

Pedagog B: Visst kan barn med särskilda behov ge de andra barnen 

någonting. De visar ofta en bra empati gentemot de ”normala” barnen, och 

de kan delge mycket som vårt barn som har: funktionsnedsättning är bra på: 

bokstäver, siffror och mycket om datorer. Så tillvida kan alla barnen bidra 

med något till sina kamrater. 
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Pedagog C: Ja det tycker jag. De har oerhört mycket att ge de andra barnen 

i gruppen. Om jag ska återgå till barnet med teckenspråk så får de andra 

barnen ett språk av det barnet. De kan kommunicera på fler sätt en att bara 

tala med varandra. Många av barnen med särskilda behov har en hög 

intelligensnivå. De kan lära ut mycket inom IT och datorer, de är mycket 

tekniska av sig. Många klarar av att läs och skriva kan siffror och kan räkna 

mer än vad deras jämnåriga kan. 

Pedagog D: Jo visst ger barn med särskilda behov andra barn någonting. 

Som barn med teckenkommunikation ger de andra barnen ett extra språk att 

kommunicera med. Det finns barn med mycket hög intelligensnivå som 

hjälper de andra barnen med, t.ex. pussel, datorn eller när det gäller siffror, 

bokstäver. Alla barn har något att lära någon annan. Vi har alla med oss 

olika erfarenheter i våra ”ryggsäckar”. 

Pedagogerna tycker att de inkluderade barnen har mycket att ge de andra barnen. Många av 

barnen med särskilda behov lär de andra barnen mycket empati, teckenspråk och kan 

kommunicera på olika sätt. Pedagogerna säger att barnen med särskilda behov har mer 

intelligens än ”normala” barn. Hur kan man se det utifrån barnperspektivet där alla barn är 

olika och har olika erfarenheter. Är då barn med särskilda behov mer intelligenta? Utifrån 

läroplanen sätt så ska vi se till alla barns kunskaper. Pedagogerna ska utgå från varje barns 

utvecklingsnivå inte jämföra barn med barn. Många av de ”normala” barnen kan saker som de 

barnen inte kan som har en typ av funktionsnedsättning. Pedagogerna måste ta till vara på alla 

barns erfarenheter och sammanfoga dem till varandra.  

6.8 Miljön 

Hur är det med miljön är den anpassad efter barngruppernas behov? Försöker förskolorna 

anpassa efter barnens individuella behov? Hur tänker man kring miljön är det utifrån barnens 

perspektiv eller inredningen, miljön ute? Miljön innefattar många olika delar i förskolan. 

Pedagog A: Ja så har det varit. Man tar bort vissa saker eller att man lägger 

till vissa saker för att man vill stimulera någonting. Så miljön kan man 

verkligen använda och det funkar generellt med barngruppen. När jag tänker 

på att när jag arbetat som sjukgymnast ute på förskolorna då har det 

verkligen byggt upp miljön runt omkring barnet/barnen. Man bygger miljön 
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utifrån att man vill stimulera och locka det man vill att barnen ska öva på. 

Det handlar inte så mycket om motorik utan andra saker som barnen kan 

utveckla sin nyfikenhet med och lust att leka. 

Pedagog B: Det kan väl hända att man tänker lite extra på miljön när man 

sätter upp saker t.ex. på väggarna. Hur påverkar det barnen? Gynnar det 

något barn lite extra med vissa saker kanske? Vi ska ju anpassa miljön efter 

det individuella barnet och gruppens behov. 

Pedagog C: Visst formar man miljön efter barnen man har i gruppen. Det 

kan bli vissa svårigheter om det inte blir bra för alla barn i gruppen. Det är 

svårt att anpassa miljön så det fungerar för alla barn i gruppen. De är bra att 

möta barn med särskilda behov men om de andra barnen störs i sin 

utveckling hur hanterar vi det? Vi vill att barnen ska bli självgående att de 

ska kunna ta fram det de vill ha t.ex. om de vill ha en sax, måla, klistra. Men 

om t.ex. saxen är något som något barn inte kan hantera: och saxarna ska 

vara högt upp, då blir det ett hinder för de andra barnen. Hur hanterar man 

miljön? Det måste vi från fall till fall, så det blir så bra som möjligt för alla. 

Hur vi ska inkludera alla barn i miljön har jag inget bra svar på det, 

egentligen bara funderingar. Hur ska alla barn få sin frihet och kunna göra 

det de vill? Vi är inte tillräckligt många för att kunna hantera miljön för alla 

barn. Tar man bort hindren i miljön så lär sig aldrig barnen att hantera 

hindren. 

Pedagog D: Alla lokaler vi har är inte anpassade för alla barns behov. Men 

vi på förskolan måste anpassa miljön efter barngruppens behov. Det är inte 

alltid så lätt att se alla barns behov.  Miljön är bra då det är så många olika 

åldrar i förskolan. Barnen kan hitta sin tillhörighet tillsammans med olika 

barn oavsett ålder. Jag tror förskolans miljö är bra för alla barn. Men det är 

beroende på vad det är för handikapp barnet har. Barnen har en stor valfrihet 

och kan välja vad de kan och vill leka med för allt finns för alla åldrar. 

Miljön på förskolorna är enligt pedagogerna svår att forma den efter de olika barnens behov. 

En del barn har ett behov av att reflektera över vad de har gjort så då är bilder och 

dokumentation bra att sätta väggarna. Vi måste göra miljön så att barnen får lust att upptäcka 
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och lust att leka. Men de tycker att ibland kan det vara svårt att nå alla barns behov, t.ex. då 

man måste anpassa efter något enskilt barn genom att ta bort saker som andra barn skulle 

behöva använda. Det kan även finnas hinder att vissa barn inte får samma möjlighet till att 

själva få välja och klara sig i miljön på egenhand. 

 

 

6.9 Stöd av Specialpedagoger 

Hur ser man då på det här med specialpedagogisk hjälp? Finns det i förskolorna och till vilken 

hjälp är det? Kan vi förbättra verksamheten för alla barn inte bara de inkluderade barnen 

genom specialpedagogerna hjälp hur funderar det? 

Pedagog A: Ja här har vi haft hjälp av resurscenter, vi har haft konsultation 

vid några tillfällen. Då har vi kunnat rådfråga en specialpedagog om kring 

hur vi löst det, och tankar från henne osv. Det har varit jättebra, man har fått 

bekräftat om man är på rätt väg eller om man ska tänka om och man kan få 

nya andra idéer.  

När jag arbetat som sjukgymnast i förskolan så samarbetade jag med 

specialpedagoger som fanns i teamet. Då kunde jag diskutera med 

specialpedagogen om hur jag ska gå tillväga för att locka ett barn till det jag 

vill nå. Av specialpedagogen fick jag tips och idéer och kunde få låna 

material till mig eller till förskolan. Så det är bra med att 

specialpedagogerna finns. 

Pedagog B: Vi har olika personer i kommunen som vi pratar med speciellt 

som i vårt fall när det gäller skolövergång. Vi får hjälp utifrån av 

specialpedagoger om barn har behov av särskilt stöd. Här har vi fått hjälp 

via en musikgrupp. Där föräldrarna och en pedagog som följer med ibland. 

Därifrån får vi lite sånger som alla barnen kan vara med och sjunga så det 

gynnar hela barngruppen. 

Pedagog C: Vi har resursteamet att ställa frågor till och får handledning vid 

behov. Det känns rätt okey för mig. Men vi saknar kompetens bland 
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pedagogerna. Visst kan man läsa sig till de olika diagnoserna för att klara 

sitt arbete bättre, men det är inte alltid lika lätt att göra det. Sen behövs det 

mycket resurser för många barn, det krävs jättemycket energi att man måste 

turas om att ta hand om vissa barn.  Men det är svårt om bara en pedagog 

har kunskap om just det barnet.  

Pedagog D: Vi har ett resursteam där vi kan få stöd och hjälp till det 

enskilda barnet eller till hela barngruppen. Men vi behöver få mer 

resurspedagoger eller mer handledning för att kunna ta hand om barn med 

olika behov. Det skulle vara bra om man kunde få mer kompetensutveckling 

med hjälp av resursteamet om vad det är för utbildningar som kan behövas 

för att kunna driva ”en förskola för alla”. 

Pedagoger talar om ett resursteam som finns att tillgå i kommunen, där de kan få stöd och 

hjälp. Resursteamet ger förskolorna handledning både för det individuella barnet och för 

gruppen.  Det återkommer under alla olika intervjufrågorna att de behöver mera kompetens 

utbildning i förskolan för att klara alla barn med särskilda behov. Men att resursteamet ger 

dem ändå mycket stöd i deras verksamhet i förskolan. 

7. Reflektion 

Mitt syfte med studien är att undersöka pedagogers syn och tankar kring inkludering av barn 

med särskilda behov i förskolan. Jag kopplar ihop med tidigare forskning tillsammans med 

resultatet av intervjuerna samt mina egna tankar kring inkludering. 

7.1 Tankar om Inkludering 

Tankarna om inkluderingen från informanterna var lite olika men de hade samma inne börd. 

De använde begreppet ”en skola för alla” under intervjuernas gång, inte så mycket ordet 

inkludering. Pedagogerna vill ta tillvara på alla barns behov och tycker att vara olika är en 

tillgång. 

”att se olikheter är en tillgång, att vi alla behövs på olika sätt att vi kan vara 

en resurs för varandra” 

Jag får en uppfattning att tre av pedagogerna har samma syn på inkludering. Att det är bra att 

inkludering finns och det är en fördel på förskolan med inkludering. Alla barn får känna sig 
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behövda och barnen accepteras för den man är Alla fyra pedagogerna tycker att alla barn är 

lika mycket värda oavsett vilket funktionshinder man har. Att alla har rätt att vara med på sina 

villkor, trots olika förutsättningar.  

”Vi som pedagoger måste tänka positivt till inkludering för alla barn”  

En pedagog tycker att det är en ”vision” att nå en förskola för alla. Tankarna går till att de 

andra ”normala” barnen får stå utanför för att vi ska klara inkluderingen. Att vi inte riktigt är 

klara för att nå en inkludering i förskolan. På förskolorna finns många av kollegerna som inte 

riktigt klarar sitt uppdrag att ta hand om barn med särskilda behov. Det ses som ett problem 

tycker pedagogerna Genom pedagogernas funderingar kring kolleger som inte klarar av 

inkluderingen. Så kan jag koppla ihop det med studien Den stora utmaningen där även de 

informanterna tycker att det är svårt att uppnå ”en skola för alla”. ”Där en rektor anser att det 

är ett stort ansvar för skolan att stötta alla barn, även då elever har sociala problem som bör 

behandlas av andra instanser än skolan”(Tideman m.fl., 2004 s158). Barn som är ”friska” får 

stå tillbaka när de inkluderade barnen finns med i gruppen. När inte pedagogerna räcker till 

för at vara med och stötta alla barn. Barn med särskilda behov tar mycket tid från de övriga 

barnen på förskolan. ”Men att om vi har en bra ordning och bra verksamhet på förskolan så 

ska vi kunna klara av att ha en inkluderande förskola”. Om pedagoger saknar kompetens för 

att klara av alla barns olika behov hur blir det då en bättre ordning och bättre verksamhet? 

Enligt Guvå så krävs det mycket av pedagogerna för att nå alla barns olikheter. Många 

pedagoger har erfarenheten inombords medan många måste arbeta hårt för att få erfarenhet att 

ta hand om alla barn. Det finns även en oro för pedagoger som är rädda för att ta hand om 

barn med särskilda behov. Behöver vi stötta pedagogerna så de vågar utföra sitt uppdrag kring 

inkluderingen? Vi behöver kanske implementera om inkluderingen på ett bättre sätt bland 

pedagogerna för att få mer förståelse för arbetet kring barn med särskilda behov. 

7.2 Arbetsätt och miljön 

Jag uppfattar att pedagogerna tänker att de behöver få stöd i sitt arbete med inkludering. De 

behöver stöd och hjälp för att klara de krav som finns i styrdokumenten i sitt arbete med 

inkluderingen. Men pedagogerna är ändå positiva till inkluderingen av barn med särskilda 

behov. pedagogerna kan uppleva hinder för andra barn när det gäller att ordna miljön, så den 

är anpassad för alla barns behov. En del barn kanske inte får den utmaningen och lärandet det 

behöver. För att man varit tvungen att ta bort material eller dylikt för ett annat barn behov.   
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De vill anpassa miljöerna efter alla barns olikheter och behov. Men jag har förstått att det 

krävs mycket av pedagogerna för att de ska uppnå ”en skola för alla”. Pedagogerna kan känna 

att de saknar kompetens för att klara sitt arbete kring inkluderingen. Att det är svårt att nå alla 

barnen och deras behov. Det handlar också om att ta hand om de andra barnen, för att kunna 

ta hand om de inkluderande barnen. I boken Miljöer för lek, lärande och samspel tar 

Sandberg upp att pedagogernas arbetssätt spelar stor roll när det gäller bemötande i leken. 

”Miljön styrs av barngrupper, lokaler som är för små och personaltätheten, att det finns 

begränsningar och restriktioner som styr vardagen i förskolan”(Sandberg (red)2008, s94). 

Sandberg tar upp en del av pedagogernas funderingar kring miljön. Att det är viktigt att 

anpassa miljön utifrån barngruppen och samtidigt att det finns hinder för att barngruppen är 

för stor. Även att det behövs mer personal för att de ska bli en bra arbetsmiljö för både barn 

och pedagoger. Det har inte kommit upp något om att lokalerna ska vara för små. Men 

pedagogerna arbetar efter samma inriktning när det gäller inkludering och vill forma 

verksamheten efter barnen så det får en värdefull arbetsmiljö på förskolan.  

 

7.3 För- och nackdelar 

Alla pedagoger är positiva till inkludering. Men att det känns arbetsamt och att det är svårt att 

se till alla barns olikheter. En del barn kräver mycket av pedagogerna så de övriga barnen blir 

åsidosatta. Barnen i grupperna blir mer sociala och får mer empati och blir hjälpsamma när 

det finns barn med särskilda behov i gruppen enligt pedagogerna. Det betyder att barn med 

särskilda behov ger de andra barnen mycket gemenskap och stöd i barngrupperna på 

förskolan.  

”Fördelen är att man får mångfalden, ser alla barn som friska och ser alla barns olikheter som 

något naturligt” säger en pedagog 

Jag ser att pedagogerna ser positivt till allas olikheter och att det är en tillgång för alla i 

förskolan. Som Lisbeth Ottosson skriver i boken Med sikte på förskolan – barn i behov av 

stöd att ”vår människosyn blir tydlig när vi talar om olikheter, om huruvida de ska åtgärdas 

eller om vi ska skapa förutsättningar för alla. I stället för att se ett enskilt barn som orsak till 

att barngruppsarbetet inte fungerar ska vi öppna för hela sammanhang som finns runt 

barnet”(Ottosson 2008, s262). När jag har lyssnat på mina informanter kan jag se att de har ett 

liknande tankesätt. De vill se på hela gruppen som ett sammanhang och hitta lösningar på 
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olika sätt, för att hjälpa de barn som har det svårt. En pedagog tycker att alla ”barn är 

speciella, det handlar bara att möta individen på rätt sätt”  

Men alla pedagogerna vet inte hur de ska hantera alla barn. Det saknas kompetens bland 

många pedagoger. Pedagogerna måste samarbeta kring inkludering för att få ett resultat i 

barngruppen. Som Lisbeth Ottosson skriver vidare om vad har vi för människosyn? ”Vår 

människosyn innefattar viken syn vi har på andra, på oss själva, hur vi ser på livet som sker 

runt i kring oss. Vad tänker vi om olikheter – ska de åtgärdas eller hör de till livet? Är vår 

människosyn positiv, så söker vi söker det goda, resurserna, eller är den negativ så ser vi 

defekter och svårigheter”?(Ottosson 2008, s263) Dessa ord är tänkvärda. Saknas det 

kompetens eller har många svårt att tänka kring vilken syn vi har på olikheter?”Vi måste ha 

en dialog runt dessa ämnen när det gäller olika funktionshinder” säger en pedagog. 

I vissa situationer mår inte alla barn bra. Exempelvis att alltid komma sist, att alltid ta lång tid 

på sig och att alltid få kämpa för att nå ett mål med en aktivitet. Inkludering är inte bra om 

barnet far illa. Hur ska man nå fram till dessa olika barn och hjälpa dem på rätt sätt? Kanske 

genom mer kompetensutbildning och flera resurspersoner så att vi kan hjälpa och stötta alla 

barn som behöver det, så de inte hamnar utanför.  

7.4. Kommentar 

Alla pedagogerna ser positivt på att arbeta för ”en skola för alla”, men att det finns en del 

motgångar när alla pedagoger inte klarar att arbeta med barn med särskilda behov. 

Pedagogerna tycker att det är viktigt med att kolleger behöver ha mer med kunskaper om hur 

man arbetar med inkludering av barn med särskilda behov.  

Jag har själv erfarenhet om hur inkluderingen vuxit fram under de år jag arbetat i förskolan. 

Det behöver mer kunskap och utbildning i förskolorna för att nå upp till förväntningarna på att 

driva ”En skola för alla”. Salamancadeklarationen ”uppmanar alla regeringar, att tillse 

lärarutbildningen och fortbildningen av lärare inom ramen för en systematisk förändring, 

anpassas till undervisningen av eleverna med behov av särskilt stöd i det ordinarie 

skolväsendet”(Unesco 1996,s12). Jag kopplar vidare Salamancadeklarationen till vad Bengt 

Perssons i sin bok Elever olikheter och specialpedagogisk kunskap om att 

”lärarutbildningskommitèn menar att lärare skall ha kompetens att organisera så att hänsyn tas 

till elevers olika behov av tid, stimulans och stöd. Därför skall den blivande läraren redan i sin 

grundutbildning utveckla kunskaper för att möta de utmaningar det innebär för elever med 
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svårigheter (t.ex. på grund av funktionshinder eller utvecklingshinder) skall kunna ingå i 

vanliga skolans gemenskap”(Persson 2007, 106). Läraren ska alltså ha en förståelse för olika 

funktionshinder. Men räcker detta för att vi ska klara inkluderingen? Mina informanter tycker 

att verksamheten fungerar med inkludering, men med mera resurser kan vi nå längre med 

positiva resultatet av inkluderingen av barn med särskilda behov.  

Under min studie har jag funderat på att alla pedagoger är så positiva till inkludering. Det är 

inte så mycket negativa synpunkter. Vågar man inte uttrycka sig om att det är ”jobbigt” 

psykiskt att ta hand om många av de inkluderande barnen? Jag kan koppla till tidigare 

observationer i min utbildning där jag själv såg att pedagoger har en viss rädsla för att ta hand 

om barn med särskilda behov, jag kunde se att pedagoger har en viss osäkerhet när det gäller 

att ta hand om de barn som behöver extra stöd. Jag upplever själv att många pedagoger inte 

vågar eller är mycket rädda för vissa av de barn som har speciella behov. En av informanterna 

upplever att rädsla finns bland pedagogerna. Men ingen av informanterna säger något om att 

de själva tycker att det kan vara ”jobbigt” att ta hand om barnen. Vad är det som gör att man 

upplever att mycket är positivt kring inkludering men inte så mycket negativt i intervjuerna? 

Har mina informanter en bra grund i sin utbildning av barn med särskilda behov? Eftersom de 

inte upplever så mycket negativt. De tänker mest negativt på miljön som anpassas efter 

barnens behov. Att den kan utestänga en del barns eget utforskande eftersom de inte får 

tillgång till visst material. Det upplevs som svårt men ändå positivt med att anpassa miljön 

utifrån barnen. Hur kan vi få till en bättre miljö så att alla barn får ut det som de behöver i sin 

fortsatta utveckling? En tanke som kommer att hur är det med utbildningar kring miljön 

angående inkludering i förskola?  Vi måste satsa ännu mer på inriktning mot inkludering i 

våra lärarutbildningar även med inriktning kring miljön. Då får vi kanske inte så stor rädsla 

inför att ta emot de inkluderade barnen i våra förskolor. Men kommunerna borde satsa på 

kompetensutbildning inom detta område om vi ska kunna nå fram till ett bra arbetsresultat 

kring inkludering i förskolan.  

I mina slutreflektioner kring inkludering så kan jag tolka att barn med särskilda behov mår bra 

av att vara i en inkluderad förskola. Det finns vissa svårigheter kring stöd och resurs kring 

barn med särskilda behov. Alla barn ska få känna sig behövda, känna gemenskap genom 

barngruppen i förskolan i stället för att bli exkluderad till en annan verksamhet. Men vi som 

har erfarenhet måste hjälpa våra kolleger att ta steget till att möta barnen med särskilda behov.   
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9.1 Intervjuguide 

Intervjufrågor om inkludering av barn med särskilda behov som 

Vistas på förskolan. 
 

1. Hur länge har du arbetat i förskolan? 

 

2. Vad betyder inkludering för dig? 

 

 

3. Vilka fördelar/nackdelar ser du med inkludering? 

 

4. Skull du kunna beskriva hur det är att ha ett barn med särskilda behov i en förskole- 

grupp? 

  

5. När ni har avdelnings/veckoplanering hur tänker ni då ni planerar aktiviteter för all i 

Gruppen eller planerar ni individuellt för barn med särskilda behov? 

 

6. Om barnets resurs är borta någon dag, hur fördelar ni då arbetsuppgifterna mellan er 

pedagoger? 

 

7. Hur upplever ni att de övriga barnen på avdelningen ställer sig i förhållande till barnet 

med särskilda behov? 

 

8. Barnet/barnen med särskilda behov kan de ge den övriga barn gruppen något? 

 

9. Formar ni medvetet miljön runt dessa barn på något speciellt sätt? 

 

10.  Använder ni specialpedagogisk kompetens? 

 

 


