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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till begreppen 

inkludering respektive exkludering samt hur det kommer till uttryck i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. Utifrån studiens syfte har tre frågeställningar 

konkretiserats, dessa belyser olika strategier, vad som påverkar en inkludering 

respektive exkludering samt möjligheter och svårigheter med dessa begrepp i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. Insamling av data sker genom kvalitativa 

intervjuer där fyra förskollärare deltar för att besvara studiens syfte och tre 

frågeställningar. Analys och bearbetning av empiri sker utifrån begreppen 

inkludering, exkludering och en inkluderande exkludering. Resultatet visar att alla 

förskollärare har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. De är 

alla införstådda i barns olika förutsättningar samt vikten av att barns behov 

tillgodoses. Olika strategier används och prövas för att barnen ska kunna inkluderas 

i förskolans verksamhet. Resultatet delger en stor rädsla och okunskap inom ämnet 

där medvetenhet och inställning är två grundpelare för att lyckas. För att se varje 

barns enskilda behov krävs närvarande förskollärare, lyhördhet och en vilja att 

förändra och utveckla sitt eget tankesätt.   

Nyckelord 
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Tack 

Vi vill tacka de informanter som ställt upp på intervjuer och som delgett sina 

perspektiv inom ämnet. Det är ni som har gjort denna studie möjlig. Vi vill även 

tacka varandra för ett gott samarbete. 
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1 Inledning 

Förskolan ska utformas så att den främjar alla barns utveckling och lärande. Alla 

individer har olika förutsättningar och förskolan ska arbeta för att möta alla barns 

olikheter. Renblad & Brodin (2014) förklarar att barn i förskolans verksamhet kan 

behöva extra stöd på grund av fysiska eller medicinska svårigheter. Det kan också 

handla om språkliga, koncentrations- eller sociala svårigheter och problemen kan vara 

att exempelvis delta i lek, samspela med andra, upprätthålla eller lyssna på sina 

kamrater. Lösningen sägs vara att arbeta inkluderande där de åtgärder som sätts in ska 

inkludera alla barn och i vissa fall speciella aktiviteter för att möjliggöra alla barns 

delaktighet. I läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) står 

 

”Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar 

behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få 

en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt 

som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och 

stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och 

förutsättningar” (Skolverket 2018 s.6). 
 
World Health Organizations (WHO) rapport World report on disability (2012) visar 

att det svenska skolsystemet är ett av Europas mest inkluderande skolsystem. Den 

svenska förskolan anses vara känd världen över tack vare sitt inkluderande arbetssätt 

som arbetar för att se varje individ och dess behov. Under vår utbildning till 

förskollärare har vi uppmärksammat att det även förekommer aktiviteter som kan 

anses vara exkluderande, både i positiv och negativ bemärkelse. Därav kom intresset 

för att undersöka och problematisera begreppen samt att vinna kunskap om hur de 

kan förstås i verksamheten. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare 

förhåller sig till begreppen inkludering respektive exkludering samt hur de kommer 

till uttryck i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  
 

  



 

 

2 Syfte och Frågeställningar  

2.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till begreppen 

inkludering respektive exkludering samt hur de kommer till uttryck i arbetet med barn 

i behov av särskilt stöd.   

2.2 Frågeställningar  
• Vilka strategier använder sig förskollärare av i arbetet med att inkludera barn 

i behov av särskilt stöd?  

• Vad beskriver förskollärare påverkar deras arbetet med inkludering 

respektive exkludering? 

• Vilka möjligheter och svårigheter beskriver förskollärare finns i arbetet med 

inkludering och exkludering av barn i behov av särskilt stöd? 
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3 Bakgrund  

I det här kapitlet redogörs för hur begreppet barn i behov av särskilt stöd kan förstås 

och tolkas utefter våra avgränsningar, hur det har förändrats under åren samt en 

förklaring vad förskolans uppdrag är utifrån policydokumenten. Kapitlet avslutas med 

en presentation av tidigare forskning som berör inkludering av barn i behov av särskilt 

stöd. 

3.1 Barn i behov av särskilt stöd  
Definitionen av barn i behov av särskilt stöd kan förstås och tolkas på olika sätt. Det 

finns de barn som på grund av formella, medicinska och medfödda svårigheter eller 

diagnoser ges rättigheter till stöd i verksamheten. Diagnoser som är fastställda av 

sociala myndigheter kan vara intellektuella funktionsnedsättningar, 

funktionsvariationer, rörelsehinder, syn och hörselnedsättning med mera. Det finns 

också barn som får stöd som är baserade på svårigheter i utvecklingen där 

förskolepersonal eller vårdnadshavare bedömer att stöd behövs (Sandberg & Norling 

2014; Simonsson 2016). Clough (2000) och Sandberg och Norling (2014) förklarar 

hur svårigheter och barn i behov av särskilt stöd kan förstås som socialt konstruerade 

genom normer, lagar och förskolans uppfattningar och inte nödvändigtvis genom 

funktionsvariationer och diagnoser. Erfarenheter, kunskap, attityd och den sociala 

kontexten kan påverka hur begreppen inkludering, specialpedagogik och individuella 

behov förstås och tolkas. Sandberg, Lillqvist, Eriksson, Björck-Åkesson och 

Granlund (2010) förklarar att det finns två sätt att se på begreppet barn i behov av 

särskilt stöd, ett som utgår från ett barnperspektiv och det andra som utgår från 

personalens och verksamhetens perspektiv. Utifrån barnperspektivet menar de att alla 

barn någon gång under sin skolgång behöver stöd och hjälp i sin utveckling och att 

det istället är en fråga om vilken typ och i vilken utsträckning barnet behöver stöd. 

Det finns också de barn som behöver ytterligare stöd för att klara av skolgången. 

Utifrån personalen och verksamhetens perspektiv menar de att det är personalens sätt 

att utforma verksamheten, antagelser kring barnens prestationer, ekonomin samt vilka 

resurser de har att tillgå som definierar om barnet är i behov av särskilt stöd och i så 

fall vilken utsträckning. Ett sätt att hjälpa barn i behov av särskilt stöd är genom 

TAKK. Heister Trygg (2010) redogör för TAKK, tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation och förklarar att det är en metod för att underlätta 

kommunikation efter individers behov. TAKK fyller flera syften då det både kan 

användas för att förstärka barns förståelse för vad som nämns av andra samt för att 

barnet själv ska kunna uttrycka sig. Innebörden är att huvudorden i en mening 

förstärks med tecken för det specifika ordet under samtalet. Barnet blir då erbjudet ett 

didaktiskt lärande genom det auditiva och det visuella. Viktigt att komma ihåg är att 

TAKK kan aldrig ersätta det talade språket utan endast används för att komplettera 

och förtydliga de mest betydande orden i en mening (a.a). 

3.2 En skola för alla  
Salamancadeklarationen (1994) är en deklaration som framkom 1994 i Salamanca. 

Den främjar barn med funktionsnedsättningars rätt till att få ha undervisning 

tillsammans med andra barn. Även andra forskare såsom Nilholm (2006) förklarar att 

begreppet inkludering fått ett stort internationellt genomslag genom Salamanca-

deklarationen. Rapporten lägger stor vikt vid att klargöra användningen av begreppet 



 

 

samt analysera hur begreppet riskerar att misstolkas i nya kontraster. Enligt Nilholm 

(2011) var det efter salamancadeklarationen man i Sverige gick från att tala om barn 

med särskilda behov till att tala om barn med behov av särskilt stöd. Denna 

omformulering gör att problemet delvis flyttas från barnet. Skolan ska utformas 

utifrån den naturliga variationen som finns bland barn istället för att barn med 

avvikande beteenden ska integreras i en skola som inte är anpassad för dom. Han 

redogör också för begreppet en skola för alla som har haft en stor betydelse för den 

svenska utbildningshistorien. I och med detta började man tala om att problem inte är 

individuellt betingade utan kan uppstå i brister i utbildningsmiljön. Författaren 

förklarar att dessa miljöparadigm gjort att individen avlastas problemen.  
 
WHO:s rapport World report on disability (2011) visar att individer med 

funktionsvariationer löper större risk att inte fullfölja skolan och att inte få det stöd 

de behöver. Lösningen på detta problem anses vara att arbeta inkluderande och att 

tillåta barn i behov av särskilt stöd att vara delaktiga i den vanliga undervisningen och 

verksamheten. United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO 2001) lyfter fram tre argument till 

varför hela skolsystemet ska arbeta inkluderande. Det första är att ett inkluderande 

arbetssätt ställer krav på att skolorna måste utveckla tillvägagångssätt som är 

anpassade efter varje barn vilket ger en högre kvalité på skolan. Det andra är att ett 

inkluderande arbetssätt kan ha en inverkan på attityden mot dem som är i behov av 

särskilt stöd och minska riskerna för ett diskriminerande bemötande mot de som anses 

vara “annorlunda”. Det tredje är att det finns en ekonomisk vinning på att arbeta 

inkluderande då det är mindre kostsamt att hitta lösningar i den “vanliga” 

verksamheten än att hitta utomstående lösningar såsom specialundervisning.  

3.3 Lärares kompetens  
Luttropp (2014) redogör för vuxnas syn på barn och deras förmågor samt hur viktig 

den är för barnets utveckling och utformning av verksamheten. Genom en positiv syn 

på barnen och deras kapacitet kan oväntad kunskap nås. Luttropp anser att det är 

viktigt för personalen på förskolan att tro på barnens förmågor och att de inte 

begränsar barnet. Nilholm (2006) och Clough (2000) menar att barns olikhet är något 

som ska ses som en tillgång och något som berikar skolan. Alla barn har rätt till 

delaktighet och lärares kompetens har en avgörande roll för att kunna anpassa 

undervisningen till barns olika förutsättningar för att alla ska känna delaktighet. 

Genom att se inkludering som en process där förskolläraren gör aktiva val baserade 

på barnets bästa samt att alla barn oavsett behov ska involveras kan den exkluderande 

praktiken minimeras. Även Persson (2013) och Cross, Traub, Hutter-Pishgahi och 

Shelton (2004) beskriver lärarens viktiga roll i inkludering. Förskollärarnas 

inställning till de kunskaper som krävs för ett inkluderande arbetssätt påverkar 

effekten som inkluderingen får på gruppen. De lyfter även fram attityden som en 

avgörande faktor till den kompetens som är väsentlig i utformandet av arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. Vidare menar Persson (2013) att det finns en kritik riktad 

mot lärarutbildningen. Han menar att den inte belyser svårigheterna som kan finnas 

bland barnen och i arbetet med barn i behov av särskilt stöd tillräckligt. Persson menar 

att det krävs grundläggande kunskaper kring hur olika funktionsvariationer kan 

förstås i praktiken och vad som krävs för att erbjuda barn i behov av särskilt stöd en 

pedagogisk verksamhet som kan hjälp dem att utvecklas. 
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3.4 Styrdokument  
Målsättningen i styrdokumenten riktar sig mot ett inkluderande arbetssätt som främjar 

lärande och utveckling för varje enskild individ. Enligt läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2018) ska förskolan erbjuda en likvärdig och lärorik verksamhet som är 

anpassad efter varje individ där de ges möjlighet att utvecklas och vara delaktiga. 

Barnens välbefinnande, trygghet och förutsättningar ska tas till hänsyn i utformandet 

av denna verksamheten. Inga barn ska bli diskriminerade på grund av 

funktionsnedsättning och de barn som är i behov av stöd ska erbjudas detta för att få 

möjlighet att utvecklas (Skolverket 2018). I 8 kap. 9 § av skollagen (SFS 2010:800) 

står det skrivet  
 

“Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i 

sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det 

genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av 

särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de 

särskilda stödinsatserna” (SFS 100:800 8 kap. 9 §) 
 
Riktlinjerna i styrdokumenten strävar mot ett inkluderande arbetssätt som främjar 

lärande och utveckling för varje enskild individ. Dock förbjuder de inte exkludering 

då skollagen och läroplanen för förskolan kräver att barn i behov av särskilt stöd får 

det speciella stöd de är i behov av för att kunna utvecklas.  

3.5 Tidigare forskning  
I sökandet av tidigare forskning har vi använt oss av databaserna Libris, Onesearch 

och ERIC. Vi har bland annat använt oss av sökorden Inclusive education, inkluder*, 

exkluder*, barn i behov av särskilt stöd och barns delaktighet. Nedan presenteras 

tidigare forskning kring olika skäl till särskilt stöd, specialpedagogisk kompetens 

samt barns delaktighet. 

3.5.1 Olika skäl till särskilt stöd  

Renblad och Brodin (2014) och Lindqvist och Nilholm (2013) skriver i sin forskning 

att barn i behov av särskilt stöd behöver mer tid och hjälp av vuxna än övriga barn i 

en barngrupp. Deras forskning visar att det finns olika skäl till att ett barn behöver 

särskilt stöd i förskolan. Barnens individuella svårigheter såsom, språkliga, 

koncentrations- eller sociala svårigheter, olikheter i beteendet, barngruppens 

konstellation samt förskollärarens kompetens och förståelse kring skillnader och 

diagnoser är några av dessa orsaker. Barnen kan även behöva extra stöd på grund av 

ett fysiskt eller medicinskt handikapp. Problemen kan exempelvis vara att delta i lek, 

samspela med andra, upprätthålla kontakt eller lyssna på sina kamrater.  
 
Lindqvist och Nilholm (2013) menar att läroplanen för förskolans mål är riktade till 

verksamheten och förskollärarna. Därför kan deras förmåga att uppnå dessa mål 

upplevas som en bidragande faktor till barnets behov av särskilt stöd. Vidare lyfter de 

fram hur personal inom förskolan anser att en diagnos inte är ett måste för att få det 

nödvändiga stöd barnet behöver för att utvecklas. Individuella lösningar och ett nära 

arbete med specialpedagoger som kan hjälpa till att hitta tillvägagångssätt som är 



 

 

anpassade efter barnens behov kan underlätta arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. Detta skiftar fokuset från barnets svårigheter och synen på att dessa svårigheter 

kan ses som brister. Renblad och Brodin (2014) lyfter att arbeta inkluderande där de 

åtgärder som sätts in ska omfatta alla barn och också kan vara fördelaktiga för hela 

barngruppen. Ibland kan det vara fördelaktigt att speciella aktiviteter sätts in för att 

möjliggöra alla barns delaktighet. De poängterar att fokus ska ligga i möjligheterna 

istället för problemen och att personalens bemötande av barnen och deras behov är 

avgörande för delaktighet. 

3.5.2 Specialpedagogik i förskolan  

Tidigare forskning inom ämnet visar att lärarnas kompetens kring specialpedagogik 

och diagnoser har en avgörande roll i deras förmåga att möta varje enskilt barn i deras 

utveckling. För att kunna skapa meningsfulla lärandetillfällen för barnen måste 

lärarna kunna hitta de strategier som barn i behov av särskilt stöd är i behov av. Barn 

i behov av särskilt stöd kräver en mer anpassad undervisning som ger dem samma 

möjligheter till utveckling som resterande barngrupp (Akdağ & Haser 2017; The 

National Center on Educational Restructuring and Inclusion (NCERI) 1994; 

Nutbrown & Clough 2004; Walton & Nel 2012). Akdağ och Haser (2017) lägger vikt 

i en bred lärarutbildning där studenterna får kunskaper i funktionsvariationer och 

bemötandet av dessa variationer. På detta sätt får lärare en stabil grund att stå på i 

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

Dolk (2013) tar upp lärares rädsla för att hantera samt svara på frågor kring 

handikapp. Hon menar att det finns en rädsla för att säga något dumt eller något som 

skulle kunna låta nedlåtande eller begränsande samt för att tala om ämnen som anses 

känsliga. Hon poängterar att rädslan främst ligger i ett tankesätt där barn är för små 

för att hantera känsliga ämnen samt för att förstärka skillnader när man talar om 

ojämlikheter. NCERI (1994) menar att alla barn oavsett funktionsvariation kan vara 

en del av den vanliga undervisningen och att allt beror på lärarnas förmåga att skapa 

en inkluderande undervisning. Nutbrown & Cloughs (2004) forskning visar att det 

finns motstånd till en inkluderande undervisning. Inkludering kan bara ske om det är 

möjligt att den inte stör resterande barngrupp. De menar att barn i behov av särskilt 

stöd kräver en annan undervisning som är speciellt anpassad efter deras behov vilket 

kan göra det svårare för dem att inkluderas i den vanliga undervisningen. På fel sätt 

försöka inkludera barn i behov av särskilt stöd i den vardagliga undervisningen kan 

orsaka problem för resterande barngrupp och påverka dem negativt (Akdağ & Haser 

2017). 

3.5.3   Barns delaktighet  

För att göra barn mer delaktiga i verksamheten krävs det närvarande och delaktiga 

lärare som kan skapa en naturlig inkludering. En avslappnad stämning mellan lärare 

och barn bidrar till aktiviteter som ger barnen möjlighet att vara delaktiga och själva 

bestämma. En närvarande förskollärare skapar en miljö som underlättar rörelse i 

verksamheten där barnen lätt kan röra sig mellan pågående aktiviteter och 

förskollärare oavsett behov av stöd (Andresen 2013; Dolk 2013). För att kunna skapa 

en delaktighet och en känsla av tillhörighet när det är personliga resurser inblandade 

krävs att de vuxna känner tillit till varandra. Genom tillit och samarbete mellan den 

ordinarie personalen och resurserna kan de barn som är i behov av särskilt stöd känna 

sig delaktiga och fria till att själv röra sig i verksamheten. Det kan bidra till en naturlig 
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inkludering, även bland barnen (Andresen 2013). Dolk (2013) redogör för några 

strategier som kan bidra till att barn blir delaktiga i förskolan. Hon nämner bland 

annat valstund och barnråd. Genom att ge barnen möjlighet att göra sina röster hörda 

samt att de vuxna lyssnar på barnen och är lyhörda kan barnen bli delaktiga på ett 

naturligt sätt. Att lyssna på vad barn säger innebär även att kunna tolka deras tystnad 

och kroppsspråk för att förstå va de behöver. En problematisk aspekt är enligt Dolk 

(a.a) att vissa tillfällen kan illustrera hur barn bör vara delaktiga. Exempel är att vara 

aktiv och komma med förslag samtidigt som de illustrerar hur de inte bör vara, 

exempelvis att banka i bordet eller vilja avsluta. I och med detta riskeras att normer 

fastställs om på vilket sätt barn bör vara delaktiga. Forskaren förklarar att delaktighet 

inte måste handla om att vara aktiv utan också kan handla om att låta bli. Barns 

handlingar, såsom bankningar, protester, tystnader eller skämt kan ses som en 

pågående process i en demokratisk förhandling. De spänningar som kan uppstå 

mellan lärare och barn i dessa situationer kan förstås som de förhandlingsutrymme 

som skapar möjligheten till delaktighet. Istället för att tolka barns motstånd som ett 

problem eller som oordning kan de tolkas som ett uttryck för att situationen behöver 

förändras. Dolk (a.a) understryker också att delta inte nödvändigtvis behöver betyda 

att barn är delaktiga.  

  



 

 

4 Teoretiskt perspektiv  

I kommande kapitel redogörs för de teoretiska begreppen inkludering, exkludering 

och en inkluderande exkluderande som används för bearbetning av empirin. 

4.1 Inkludering  
Nilholm (2006) förklarar begreppet inkludering i samband med barn i behov av 

särskilt stöd. Han förklarar att begreppet växt fram i USA och används som en ny syn 

på barn i behov av särskilt stöd. Inkludering ersätts med det tidigare begreppet 

”mainstreaming” då fokus istället ligger på att utforma en skola som ska utgå från 

barnens förutsättningar. Enkelt kan begreppet inkludering beskrivas som en idé att 

barn i behov av särskilt stöd ska vara delaktiga i skolans vanliga miljöer. Haug (1998) 

redogör för den inkluderande integreringen och menar att begreppet betyder att 

undervisning ska ske inom ramen för den grupp där barnet är inskrivet. Han förklarar 

att det är kopplat till en uppfattning om social rättvisa där alla har lika rätt till 

deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden. Enligt forskaren är det bästa och 

mest rättvisa för den enskilda och för samhället att alla oberoende av intresse, 

förutsättning och prestationsförmåga ska kunna delta i samma samhällsgemenskap 

och undervisning. En grundtanke med detta är att barnen då får en positiv grund som 

sedan kan hjälpa dem i vuxenlivet för att fungera tillsammans och i det vanliga 

samhällslivet. Undervisning ska ske utan stigmatisering och det ska finnas acceptans 

för barns skillnader. På så sätt ska skolan vara likvärdig för alla. I och med detta läggs 

också stor vikt vid lärares kompetens då i princip alla lärare ska ha kunskaper för att 

kunna undervisa alla barn (Haug a.a). Enligt Karlsudd (2011) har alla rätt till en 

inkluderande undervisning. Han förklarar att skolan ska vara öppen för alla individer 

och att alla är lika mycket värda. I sin forskning lyfter han fram fyra klassiska begrepp 

som ofta fungerat som utgångspunkt för att analysera och värdera verksamheter och 

dess inkludering. Begreppen beskrivs i en trappa, steg mot inkludering, där han ser 

steg tre och fyra representera en inkluderande verksamhet. Det första steget mot en 

inkluderande verksamhet är den fysiska integreringen, steget innebär en rumslig 

integrering av barn oavsett behov av stöd. Det andra steget är funktionell integrering 

som innebär att det också finns en samverkan. Exempel är att alla äter tillsammans i 

matsalen, att man är i gemensamma lokaler samtidigt eller utför aktiviteter 

tillsammans. Det tredje steget är social integrering, här ska en gruppgemenskap 

skapas mellan alla barn. Det fjärde och sista steget är samhällelig integrering vilket 

innebär att alla barn har tillgång till samma resurser och samma möjligheter till att 

påverka sin egen situation. 

4.2 Exkludering  
Persson (2013) redogör för begreppet exkludering och förklarar att det är motsatsen 

till inkludering. När ett barn inkluderas innebär det att barnet är i verksamheten och 

exkludering innebär att barnet är utanför. Författaren menar också att inkludering ofta 

ses som det positiva begreppet, det betyder dock inte att motsatsen inte är det. 

Karlsudd (2011) menar att specialpedagogik kan ses som en lösning som främjar 

exkludering där den ordinarie pedagogiken och lärare anses vara otillräckliga. Den 

“vanliga” verksamheten och pedagogiken ses som normativ där det finns tydliga 

direktiv om hur det bör och kan vara. Detta bidrar till att specialpedagogiken och 

individuella lösningar ses som exkluderade och skapar ett avstånd från verksamheten 
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och resterande barngrupp (Karlsudd a.a). Det finns en problematik i att barns 

svårigheter ibland blir utpekade. Onödiga kommentarer kan bidra till en exkludering 

(Rivera 2007). I förskolan kan det exempelvis handla om att lyfta inför hela 

barngruppen att en specialpedagog ska träffa ett visst barn.  

4.3 En inkluderande exkludering  
Inkludering och exkludering kan ibland flätas samman och ske på flera plan, det är 

också möjligt att de båda inträffar samtidigt. Det är möjligt att inkluderas i en 

exkluderande situation och det är också möjligt att exkluderas i en inkluderande miljö. 

Nutbrown och Clough (2004) förklarar att en fysisk inkludering inte på något sätt 

garanterar en emotionell inkludering. Även Dolk (2013) menar att barn som deltar i 

aktiviteter inte nödvändigtvis är delaktiga. I denna studie kommer de två begreppen 

inte att värderas, enbart belysa synen på dess innebörd ute i verksamheten. 

  



 

 

5 Metod  

Metodkapitel inleds med en redogörelse för val av metod, urval av informanter, 

genomförande samt bearbetning av empirin. I detta kapitel beskrivs studiens 

tillförlitlighet och kvalitet och de etiska ställningstaganden vi tagit hänsyn till.   

5.1 Metodval – kvalitativ forskningsmetod  
I en kvantitativ forskning fokuserar forskaren på statistik och använder sig av siffror 

som analysenhet där datainsamling sker genom bland annat frågeformulär och 

observationer. I en kvantitativ studie anses forskaren vara mer neutral och studierna 

är ofta storskaliga och objektiva. Den kvalitativa forskningen är ofta småskalig och 

har en tendens att speglas av forskaren där resultaten måste tolkas utifrån sin kontext. 

Datainsamling sker ofta genom intervjuer, observationer eller frågeformulär med 

öppna frågor för att sedan använda sig av ord och bilder som analysenhet (Denscombe 

2014). Då vårt intresse låg i att undersöka hur förskollärare förhåller sig till begreppen 

inkludering och exkludering samt hur de kommer till uttryck i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd ansåg vi att den kvalitativa forskningsmetoden var mest lämpad 

för vår studie. 

 
För insamling av data har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. I och med 

detta kunde vi på ett djupare sätt samla in data som svarar på våra frågeställningar. 

Denscombe (2014) förklarar hur intervjuer är en lämplig metod att använda sig av för 

att undersöka personers uppfattningar, åsikter och erfarenheter kring djupare och mer 

personliga frågor. Genom användning av en semistrukturerad intervju som består av 

färdiga ämnen och frågor ges informanten möjlighet att själv utveckla sina svar samt 

att ta upp frågor som de anser är relevanta för ämnet. Genom att använda sig av 

intervjufrågor som är av öppen karaktär kan korta svar undvikas och informanterna 

ges möjlighet att utveckla sina svar. Detta för att få bredare svar som i sin tur kan ge 

en djupare analys (a.a).  

5.2 Val av informanter  
Vår studie bygger på fyra intervjuer med utbildade förskollärare som alla är aktiva 

inom förskolan. Valet av informanter baserades på ett bekvämlighetsurval där vi valt 

informanter vi haft tidigare kontakt med och där vi känner oss bekväma (Denscombe 

2014). Alla informanterna är utbildade förskollärare och har mer eller mindre egna 

erfarenheter kring att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Då studiens syfte var 

att undersöka hur förskollärare förhåller sig till begreppen inkludering och 

exkludering samt hur de kommer till uttryck i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd har vi inte tagit i beaktande andra kriterier såsom kön, ålder eller placering av 

förskolan. Detta för att avgränsa studien. Vi har dock haft i åtanken när förskollärarna 

utbildade sig och att detta kan påverka erfarenheterna och sättet att se på barn i behov 

av särskilt stöd. För att skydda informanterna har vi avkodat deras identiteter. 

Förskollärare 1 är nyligen utbildad och har arbetat som förskollärare sedan 2015. 

Förskollärare 2 har arbetat som förskollärare sedan 1987 och arbetar på en avdelning 

som benämner sig som en inkluderande avdelning. Förskollärare 3 utbildade sig 1979 

och har varit verksam på samma förskola sedan dess. Förskollärare 4 utbildade sig 

2004 och har arbetat på både kommunala och privata förskolor.  
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5.3 Genomförande  
Vi tog kontakt med ett flertal förskollärare och förskolor som vi sedan tidigare känner 

och haft kontakt med. Efter godkännande av fyra förskollärare bifogade vi 

missivbrevet (bilaga 1) som informanterna fick möjlighet att läsa igenom innan 

intervjun för att sätta sig in i vår studie. Vi genomförde därefter en testintervju för att 

ge oss möjlighet att känna av hur det är att genomföra en intervju samt för att 

säkerställa intervjufrågorna och potentiella följdfrågor. Intervjufrågorna (bilaga 2) 

omarbetades för att sedan bifogas till informanterna för att ge dem tid att förbereda 

sig som så önskades. Intervjuerna genomfördes på avskilda platser som informanterna 

själva valt och utgick från intervjufrågorna. Vi ställde även följdfrågor för att ge 

informanterna möjlighet att utveckla sina svar vilket gav en djupare och bredare 

förståelse. Samtliga intervjuer varade i cirka 20 minuter och spelades in för att sedan 

transkriberas. Eliasson (2018) menar att ljudinspelningar tillåter en mer fullständig 

insamling av data som ger forskare möjlighet att göra en mer ordagrann transkribering 

av intervju. Forskaren kan då gå tillbaka för att lyssna på intervjuerna igen vilket kan 

bidra till en djupare analys. Det som kan anses vara negativt med en ljudinspelning 

menar Denscombe (2014) är att stämningen kan kännas ansträngd till att börja med 

men att detta ofta släpper efter ett tag. Genom en ordagrann transkribering är risken 

mindre att information går förlorad, vilket gör det möjligt att göra en djupare och 

detaljerad analys. Vid en inspelning av en intervju är det viktigt att komma ihåg att 

den ickeverbala kommunikationen inte antecknas, det får inte glömmas bort i 

analysen (Back & Berterö 2015). Den data vi valt att transkribera var den som vi 

ansåg vara relevant för vår analys. Denscombe (2014) menar att det kan vara 

tillräckligt att transkribera de delar av en ljudinspelning som är relevanta och av nytta 

för forskaren att använda sig av för att stärka sitt resultat.  

5.4 Bearbetning av empiri  
Den första bearbetning av empirin skedde under transkriberingen då vi aktivt valde 

vad som var relevant för studien. Genom det transkriberade materialet kom vi 

därefter fram till att vidare bearbetning kunde ske utefter och i jämförelse med 

begreppen inkludering, exkludering och en inkluderande exkludering. Därefter 

skedde bearbetningen genom en abduktion där vi ständigt växlade mellan empiri 

och teori. Fejes och Thornberg (2015) förklarar att forskaren genom att använda sig 

av abduktion hittar mönster och förklaringar genom att jämföra och tolka teori och 

data. Bearbetningen av empirin resulterade i tre teman som utifrån intervjufrågorna 

besvarade frågeställningarna. De tre teman som formulerades var Förskollärares 

olika strategier för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan, 

Förskollärares olika syn på vad som påverkar en inkludering eller exkludering i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd samt Inkludering eller exkludering av barn 

i behov av särskilt stöd. Utifrån dessa teman formulerades 13 underrubriker för att 

förenkla analyseringen av resultatet. För vidare bearbetning av empirin skedde en 

analys utifrån begreppen inkludering och exkludering samt den tidigare forskning vi 

tagit fram. Genom att jämföra den insamlade empirin och de teoretiska 

definitionerna av begreppen har det synliggjorts hur de kan komma till uttryck i 

verksamheten samt mönster och förklaringar dem emellan. I bearbetningen 

framkom att empirin även kunde analyseras utifrån Karlsudds trappa, steg mot 

inkludering, då resultatet visade på att begreppen inte alltid kunde appliceras på de 

specifika situationerna. Vi valde därför att i vissa delar av resultatet istället 



 

 

analysera vart situationen befann sig i trappan på väg mot en inkluderande 

verksamhet. Genom att applicera trappan på vissa situationer fördjupades 

förståelsen av begreppen och den insamlade empirin. Då framkom en tydligare bild 

av vad som kan ses som en inkluderande respektive exkluderande verksamhet. Vi 

vill poängtera att i denna studie har begreppen inte värderats eller setts som 

varandras motsatser utan enbart använts för att kunna belysa innebörden av dessa 

begrepp i verksamheten. 

5.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 
I en kvalitativ analys finns risk för bristande trovärdighet, tillförlitlighet och kvalitet 

då det är lätt att ifrågasätta om studien undersökt det som forskaren hade som avsikt 

att undersöka, vad resultatet visar samt hur forskningen har gått till. Då det inte finns 

några fasta regler finns det andra sätt att öka tillförlitligheten och kvaliteten samt för 

att övertyga att forskningen talar sanning. Exempel på det är genom användning av 

rätt begrepp, dokumentation, tydlig redovisning av tillvägagångssätt och resultat samt 

vara kritiskt till sin egen studie och till annan forskning inom samma ämne. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att det är svårt att uppnå full garanti genom dessa 

tillvägagångssätt (Watt Boolsen 2007). Denscombe (2014) lyfter även fram hur de 

sociala aspekterna av en kvalitativ studie kan påverka resultatet och att dessa kan vara 

svåra att efterlikna om så skulle behövas. En aspekt som kan påverka är forskarens 

“jag” som kan ha en verkan på datainsamlingen.  

 
Genom våra förutbestämda intervjufrågor skapade vi ett forskningsinstrument som 

gav litet utrymme för våra egna åsikter att påverka insamlingen av data. Den 

insamlade informationen kan till viss del ses som trovärdig och tillförlitlig då vi 

tydligt redogjort för hur vi samlat in data, hur vi bearbetat empirin samt att vi använder 

rätt begrepp med en tydlig begreppsdefinition.  
 

5.6 Etiska ställningstagande 
En god forskningsetik kräver en ständig medveten reflektion kring de val som utgör 

forskningen för att motivera dem. En av de viktigaste punkterna att reflektera över är 

bemötandet av informanterna och den information de ger ut. Detta ska sedan 

reflekteras över i relation till studiens syfte och hur den kan påverka samhället. 

Varken studiens syfte eller alla inblandade får ta betydlig skada av varandra, detta för 

att inte påverka resultatet eller kvaliteten på studien (Hermerén 2011).  
 
I vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådet fyra forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Innebörden av informationskravet är att forskaren måste 

informera alla inblandade om syftet med undersökningen. Detta uppfylls genom det 

missivbrev (bilaga 1) som vi mailat ut till de förskolor som vi ville intervjua. 

Samtyckeskravet ger informanterna rätten till att när som helst under studiens gång 

avbryta, information om detta kunde informanterna ta del av i missivbrevet (bilaga 

1). Då vi bara intervjuade förskollärare är det bara dessa vi behövt samtycke 

från.  Konfidentialitetskravet har ett nära samband med frågan om offentlighet och 

sekretess. Det betyder att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del 

av dom. Vi nämner därför inte namn på förskolor eller förskollärare och all insamlad 
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data kommer att raderas efter att studien är genomförd. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifter om enskilda personer inte får användas för kommersiellt bruk eller icke-

vetenskapliga syften. Vi var tydliga med att den insamlade data inte kommer 

användas till annat än den här studien.  

  



 

 

6 Resultat och analys  

I det här kapitlet presenteras resultatet och de teman som framkommit utifrån de 

intervjuer som genomförts. Resultatet är indelat i de tre temana förskollärares olika 

strategier för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan, förskollärares 

olika syn på vad som påverkar en inkludering eller exkludering i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd samt inkludering eller exkludering av barn i behov av särskilt 

stöd utifrån studiens tre frågeställningar. De har sedan delats in i 13 kategorier som 

redogör för likheter, skillnader och tolkningar. Varje tema avslutas med en analys 

utifrån tidigare forskning samt de teoretiska begreppen inkludering och exkludering 

och/eller Karlsudds trappa mot en inkluderande verksamhet. 

6.1 Förskollärares olika strategier för att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd 
Samtliga informanter var bekanta med att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. 

De hade alla fyra olika strategier att arbeta med för att inkludera barn som på olika 

sätt behövde stöd. Informanterna var också eniga om att det kan vara svårt att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd samt att deras strategier inte fungerar på alla 

barn. Det framkom att man måste testa sig fram, prova olika strategier och hitta ett 

sätt som fungerar för just det enskilda barnet. 

6.1.1 Stöd i kommunikationen 

Förskollärare 1, 2 och 3 tog upp TAKK, Tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation, som en metod som bidrar till inkludering. De hade alla tre goda 

erfarenheter av metoden och menade att det var ett hjälpmedel som dessutom också 

ofta blev populärt i hela barngruppen. Förskollärare 2 och 3 förklarade att TAKK 

bidrar med kunskaper till hela barngruppen och att inkluderingen sker på ett naturligt 

sätt när alla barn använder sig av det.  

 

Vi har ju även våra tvååringar som går runt o gör massa tecken till 

varandra när det är arga eller glada så även dom har ju lärt sig massa 

tecken och har nytta av det. (Förskollärare 3) 

 
På så sätt fungerar även bildstöd som förskollärare 2, 3 och 4 tog upp som en strategi 

som inte bara hjälper barnet i behov av stöd utan också är ett stöd för resterande barn 

i gruppen. 
 

6.1.2  Förskollärares förhållningssätt  

Alla fyra förskollärare talade om att barn i behov av särskilt stöd är i stort behov av 

rutiner och trygghet. Förskollärare 3 och 4 förklarade att de var noga med att ha 

tydliga rutiner. De båda förskollärarna berättade att de var noga med att ha ett schema 

för varje dag som de alltid går igenom vid morgonsamlingen och som barnen själva 

följer under dagen. 

 

Vi har ett schema på vad som händer under dagen och det bidrar till 

trygghet. Det blir enkelt för barnen att kolla på schemat om de 
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exempelvis vill veta vad som händer efter lunch. Barnen gillar det och 

dom tycker att det är väldigt viktigt att schemat följs. (Förskollärare 4) 

 
Hon förklarar också att trots att schemat egentligen var uppsatt för vissa barn blev 

hela barngruppen involverad, alla följer schemat. Båda förskollärarna berättade också 

att de var noga med att nämna vilka lärare som var där under dagen för att undvika 

missförstånd hos barnen. 
 
Förskollärare 1 delade med sig av en situation av ett barn med autism. Hon berättade 

att barnet haft svårt vid matsituationer och att barnet inte kunde sitta med resterande 

barn när de skulle äta. Förskollärarna hade fått testa sig fram och startade med 

hörselkåpor vilket inte gav något resultat. Barnet blev utåtagerande och de bestämde 

sig då för att barnet skulle få sitta ensam med en lärare i ett eget rum för att skapa 

trygghet och lugn.  
 

Nu har vi börjat bygga på så att vi tar in ett barn i taget. Målet är ju att 

hon ska kunna sitta med vid måltiderna, man får ta ett steg i taget. Vi 

menar ju inte att vi ska ta bort ett barn, vi vill inkludera henne med resten 

av barngruppen. Vi tror att om hon sitter med en lärare och ett annat 

barn idag så kanske hon så småningom kan sitta med två eller tre barn 

till vid matbordet. (Förskollärare 1) 

 
De fyra förskollärarna var också eniga om att en strategi som ofta hjälper är att dela 

in barnen i mindre grupper. På så sätt kommer man närmre barnen, kan vara 

närvarande och ser alla barns behov. Förskollärare 4 förklarade att det är en strategi 

som de använt för ett barn i behov av särskilt stöd som haft svårt att vara med i 

samlingar.  

 

Man kan hitta ett annat sätt för barnet att bli inkluderat. Man kan ha 

mindre grupper, samma samling med det barnet och kanske ett eller två 

barn till. Sedan kan man testa med flera barn, det var en väg som för oss 

lett till att just det här barnet kunde sitta med i samlingen. (Förskollärare 

4) 
 
Alla fyra förskollärare talade om att vara närvarande. Även här tog de upp 

trygghetsbegreppet och dess betydelse för barnet. Förskollärare 4 förklarade att det är 

viktigt att vara aktiv med barnen och att de ofta försöker vara en extra lekdeltagare. 

Hon menade att barnen behöver närheten av en vuxen, det är viktigt att finnas nära 

tillhands. Hon gav också exempel på samlings situationer där en vuxen kan behöva 

sitta bredvid ett barn i behov av särskilt stöd.  

 

Det kan handla om enkla situationer, exempelvis om ett barn har svårt 

och sitta still och det stör de andra barnen. Istället för att hela tiden 

nämna barnets namn eller tjata på barnet kan man vara en närvarande 

lärare och sitta bredvid. I de situationerna kan det räcka med att bara 

lägga en hand på barnet för att lugna ner, det blir heller inte lika 

utpekande eller exkluderande. (Förskollärare 4) 



 

 

6.1.3 Hjälpmedel som bidrar till inkludering  

Att använda sig av ett eget rum för att skapa trygghet hos barn i behov av stöd nämnde 

även förskollärare 2 och 4. Förskollärare 4 gav exempel på en flicka som ibland fick 

vredesutbrott och behövde gå undan från resterande gruppen.  

 

Hon har själv valt ett rum som hon trivs i där hon kan sitta när hon 

känner att hon behöver det. Vi tvingar inte, det är ingen skamvrå, 

rummet ska vara en trygg plats där hon kan slappna av. (Förskollärare 

4) 

 
Förskollärare 2 förklarade att de valt att ha ett enskilt rum till ett barn för att han skulle 

orka en hel dag på förskolan. 

 

Vissa dagar behöver han vila eller gå undan några extra gånger för att 

orka hela dagen här på förskolan annars blir det inte så bra för varken 

honom eller oss. (Förskollärare 2) 
 
Förskollärare 4 berättade om avdelningens valtavla. En tavla med kort på olika rum 

och vilka aktiviteter som kunde genomföras i de olika rummen. Varje rum har ett visst 

antal kort för att det inte ska vara för många barn på samma ställe samtidigt, det 

medför en lugnare miljö. Barnen får välja ett rum/en aktivitet och sätta upp kortet på 

valtavlan. Förskolläraren menade att valtavlan är en strategi i sig men med detta 

exempel hade hon också ett exempel på hur de arbetade med ett barn som är i behov 

av särskilt stöd.  

 

Han har haft väldigt svårt att koncentrera sig och det leder ofta till att 

han även stör de andra barn i deras aktiviteter. Sen en tid tillbaka 

införde vi en äggklocka till honom som vi alltid sätter på 15 min efter att 

han valt sin aktivitet. Äggklockan var svår i början och kunde göra 

honom väldigt arg men idag har han verkligen kommit till ro, han har 

kontroll över tiden och vad han ska göra på ett helt annat sätt. 

(Förskollärare 4) 

6.1.4 Analys  

Dolk (2013) poängterar att förskollärare ska se alla barns olikheter och 

förutsättningar, därför bör de ha strategier som hjälper dem att se varje barn och deras 

enskilda behov. Clough (2000) och Nilholm (2006) förklarar att barns olikheter ska 

tas tillvara på och ses som en tillgång i en inkluderande verksamhet. Alla barn har rätt 

till delaktighet och lärares kompetens är avgörande för att bidra till en inkludering. 

6.1.4.1 Individuella lösningar av strategier  

Informanterna i studien hade alla olika strategier för att hjälpa barn i behov av särskilt 

stöd att bli delaktiga och inkluderade i verksamheten. De poängterade att strategierna 

inte fungerar för alla barn utan att de måste anpassas till varje enskild individ. Vidare 

förklaras att man måste våga pröva sig fram, testa olika strategier och komma med 

nya idéer för att se alla barns behov och önskemål. Lindqvist och Nilholm (2013) 

förklarar att individuella lösningar och ett nära arbete med specialpedagoger som kan 

ge exempel på andra tillvägagångssätt kan underlätta i arbetet med barn i behov av 
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särskilt stöd. Renblad och Brodin (2014) menar att barns individuella lösningar också 

kan gynna hela barngruppen och att aktiviteterna anpassas för att möjliggöra alla 

barns delaktighet. Exempel som informanterna gav på detta är TAKK. Avgörande för 

att möta varje barn i deras utveckling är lärares förmåga att hitta strategier och skapa 

meningsfulla lärandetillfällen för barnen. Förskollärare 4 tar upp valtavlan som en 

strategi där barnen får möjlighet att välja aktivitet. De får på så sätt inflytande och 

möjlighet att följa sina egna val. Dolk (2013) och Andresen (2013) förklarar att 

sådana strategier kan bidra till att barn bli delaktiga på ett naturligt sätt i förskolans 

verksamhet. 

6.1.4.2  Att komma nära barnen  

Informanterna redogjorde för vikten av lärares förhållningssätt. De påpekade att barn 

är i stort behov av rutiner, trygghet och lärares närvarande. Renblad och Brodin 

(2014) förklarar att barn i behov av särskilt stöd behöver mer tid och hjälp av vuxna 

än övriga barn och Andresen (2013) menar att en närvarande förskollärare skapar en 

miljö som kan underlätta i pågående aktiviteter. Haug (1998) understryker detta 

genom att lägga vikt vid lärares kompetens då läraren ska ha kunskaper som gör att 

denne kan undervisa alla barn. Informanterna var eniga om att de kunde underlätta 

för sig själva och på ett enklare sätt vara närvarande genom att dela in barnen i mindre 

grupper. Genom denna strategi blir det enklare att komma närmare barnen, se deras 

behov och kunna arbeta för att alla blir inkluderade i verksamheten.  

6.1.4.3 Inkludering eller exkludering? 

Nilholm (2006) förklarar att begreppet inkludering på ett enkelt sätt kan beskrivas 

som en idé att barn i behov av särskilt stöd ska vara delaktiga i skolans vanliga miljö. 

När Haug (1998) beskriver begreppet poängterar han att undervisning ska ske utan 

stigmatisering och att barns skillnader ska accepteras. Informanterna i studien är 

också eniga om att olikheter är något positivt och barns erfarenheter ska tas tillvara 

på. Även Karlsudd (2011) tar upp allas lika värde och poängterar att alla har rätt till 

en inkluderande undervisning. I resultatet framkom några situationer där barnen tas 

ifrån exempelvis matsituation eller samlingen för att sitta ensam med en lärare då 

situationen inte är hållbar för barnet. I Karlsudds (2011) trappa, steg mot inkludering, 

hamnar dessa situationer inte under en inkluderande verksamhet då de inte når upp 

till de tredje steget där en gruppgemenskap ska skapas mellan barnen. Persson (2013) 

förklarar att inkluderingens motsats är exkludering och att det innebär att barnet är 

utanför verksamheten. Denne forskare klargör att exkludering sällan ses som ett 

positivt begrepp, det betyder dock inte att det inte kan medföra positiva aspekter. I 

situationerna som framkom i resultatet väljer lärarna vid vissa tillfällen att medvetet 

exkludera barnen som en strategi som sedan ska bidra till att barnen inkluderas med 

resterande barngrupp. De väljer då att exkludera, testa olika strategier såsom att äta 

mat med endast två barn med målet att barnet tillslut kommer sitta tillsammans med 

hela barngruppen. 

6.2 Förskollärares olika syn på vad som påverkar en inkludering och 

exkludering i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 
De fyra förskollärarna var alla överens om att det finns olika sätt att tänka kring 

inkluderandet av barn i behov av särskilt stöd. De menade att olika faktorer, redskap 



 

 

och kunskaper påverkar det specialpedagogiska arbetet samt behövs för att kunna 

arbeta inkluderade med barn i behov av särskilt stöd. 

6.2.1 Det kompetenta barnet  

Förskollärare 4 började med att förklara att de arbetar med ett Reggio Emilia 

inspirerat arbetssätt. Hon förklarade deras grundsyn är att alla barn kan, alla ska få 

samma möjligheter samt hur viktigt det är att se alla barn. Hon påpekade också allas 

lika värde, vikten av att uppmuntra barnen samt att visa på att alla har samma 

rättigheter. Förskollärare 2 lyfte att de aldrig får förminska barnet och vad de klarar 

av, oavsett hur liten eller stor prestationen är.  

 

Vi försöker ju bemöta honom naturligt och verkligen uppmuntra allt han 

gör. Han kramas ju väldigt mycket och ganska hårt så där försöker vi ju 

prata med de andra barnen när det händer o bara oj nu får du en kram 

av honom för att få dom att se honom som vem som helst. (Förskollärare 

2) 

 
Hon menar att det hela tiden finns något som kan berömmas eller ses som en 

utveckling hos barnet. Det kan handla om fysiskt närvarande, som för barnet är en 

prestation i sig och måste bemötas på ett bra sätt. 

6.2.2 Förskollärares kompetens – en brist i lärarutbildningen  

Alla förskollärare var eniga om att kunskaperna som finns kring inkludering av barn 

i behov av särskilt stöd är på tok för små. De tog alla fyra upp att de inte tycker att de 

har tillräckligt med kunskaper och att de inte fick tillräckligt med kunskaper när de 

gick sin lärarutbildning.  
 

Jag tänker att man får för lite kunskaper i utbildningen. Vi fick 

exempelvis inte läsa något om ADHD och hur man gör med barn som 

behöver ett annorlunda stöd. Jag tror att det är lätt att man bara tar till 

en specialpedagog och sen så låter man specialpedagogen göra det 

istället för att försöka lösa det själva i arbetslaget. Jag tror att man antar 

mycket också. Många som har jobbat i många år ser på saker som när 

dom var yngre och på diagnoser på samma sätt som man såg på det då 

när dom började jobba. (Förskollärare 1) 

 
Förskollärare 3 lyfte fram hur det kan finnas en rädsla i bemötandet av barn i behov 

av särskilt stöd och diagnoser som kan vara baserad på okunskap och risken för att 

göra fel eller inte vara tillräcklig.     

 
Det finns helt enkelt inte tillräckligt med kunskap och man vågar inte 

testa ifall det skulle bli fel. Det är ju jätteviktigt att hålla sig uppdaterad. 

Men sen också varför ska man sätta… Eller det finns ju fördelar med att 

sätta en diagnos men som förskollärare ska det ju inte spela någon roll. 

Det är ju för föräldrar eller läkare. Vi måste ju se det som vilket barn 

som helst och det fungerar på det här sättet, sen spelar ju inte det någon 

roll om det barnet inte har någon diagnos eller har många diagnoser. 

(Förskollärare 3) 
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För att förbättra en verksamhet där ingen tycker att det finns tillräckligt med 

kunskaper menade alla lärare att det viktigaste är att hålla sig uppdaterad i aktuell 

forskning. Förskollärare 1 förklarade också att förskolechefen har i ansvar att de 

anställda ska få komma på föreläsningar, ha tillgång till ny litteratur, att de får tid till 

att reflektera över det som behöver förbättras samt att de finns människor att stötta 

sig emot när det känns kämpigt.  
 

Annars är det ju bättre att alla får utbilda sig lite extra, mer inriktat på 

specialpedagogiken. Då blir det ju inte samma sak heller att man lägger 

över ansvar på specialpedagoger utan man kan arbeta med ett 

specialpedagogiskt arbetssätt för alla. (Förskollärare 2) 

 
Förskollärare 2 går just nu en vidareutbildning som kallas för en 

tillgänglighetsutbildning som har ändrat hela hennes sätt att se på utformningen av 

verksamheten, barnen som är i behov av särskilt stöd samt hur dessa ska bemötas. 

Innan utbildning såg hon på de barn som är i behov särskilt stöd mer som ett extra 

barn av barngruppen där behovet var en del av barnet. Under utbildningens gång har 

synen ändrats. Nu ser hon på barnen som vilka barn som helst där behoven inte utgör 

barnet utan bara något som kräver lite extra utav personalen och verksamheten.  

6.2.3 Faktorer som påverkar  

Samtliga informanter hade på ett eller annat sätt erfarenheter av att arbeta med 

resurser som var kopplade till barn i behov av särskilt stöd. De menade att resurser är 

en påverkande faktor för barn i behov av särskilt stöd. Alla förskollärare lyfte fram 

personliga resurser i form av en specifik förskollärare som den mest förekommande 

resursen. Förskollärare 2 och 3 såg även specialpedagoger, logopeder och 

habiliteringen som resurser de hade att tillgå i utformandet av en inkluderade 

verksamhet och miljö. Samtliga förskollärare lyfte fram hur de ibland har använt sig 

av en ordinarie personal som hela tiden är närvarande med barnet för att ge lite extra 

stöd i verksamheten, detta för att skapa trygghet.  

 
Det kräver ju inte barnet har en diagnos och oftast hjälper det hela 

barngruppen. När det redan finns en relation och trygghet till dom som 

finns på avdelningen blir det ju bättre för barnen. (Förskollärare 2) 

 
Informanten menar att detta kan minimera den oro som kan uppstå när barn blir 

tvingade att möta nya personen  

6.2.4 Risker med resurser 

Förskollärare 1 förklarade att svårigheten med resurser är att det finns en risk att 

barnet i fråga blir beroende av resursen och att det kan leda till att resterande personal 

känner sig otillräckliga eller inte kapabla till att ta hand om barnet. Samtliga 

förskollärare lyfte vikten i att alla i arbetslaget ska kunna bemöta alla barn och 

speciellt de barn som är i behov av särskilt stöd. Detta för att kunna erbjuda en 

inkluderade verksamhet som barnen känner sig trygga i oavsett om all personal är där 

varje dag och om de behöver en resurs eller inte. Att ha en resurs tillgänglig kan hjälpa 

ett barn i behov av särskilt stöd att inkluderas med resterande barn genom att vara 



 

 

med i leken, vara närvarande och kunna stoppa vid rätt tillfällen. Att ha en resurs är 

dock utmärkande vilket också kan medföra problematik för barnet. Förskolläraren 1 

ger exempel på en pojke som haft svårt med relationer och kontakt med andra barn.  

 
De andra barnen har sett att han i och med sin resurs får extra förmåner 

och de har ibland uttryckt att han inte har samma krav på sig. Dom 

tycker det är lite orättvist och att han får göra lite som han vill. 

(Förskollärare 1) 

 
Vidare förklarar förskolläraren att detta bidrog till att de andra barnen tog efter hans 

beteende istället för tvärtom. Det blev väldigt utpekande och bidrog också till att de 

andra barnen skyllde ifrån sig på pojken istället för att själva ta på sig ansvar. Andra 

svårigheter som förskollärarna tar upp angående resurser är att det finns brister i 

ekonomin, inte rätt kompetenser och bristande engagemang hos resursen eller 

ordinarie personal. Förskollärare 2 har vid ett flertal tillfällen upplevt att resurserna 

inte ges möjligheten att utföra sina arbetsuppgifter på grund av den ordinarie 

personalen inte ger dem utrymme eller den hjälp och tillåtelse de behöver. Här 

förklarade hon att detta har berott på att relationen mellan resursen och resten av 

personalen varit ansträngd samt att kompetensen hos dem båda kan påverka 

acceptansen och synen på barnets behov och resursernas roll. Förskollärare 4 och 3 

förklarade hur en bristande ekonomi tyvärr kan påverka förskolans möjligheter att 

sätta in resurser till barn utan diagnos samt antalet timmar resursen finns tillgänglig. 

6.2.5 Möjligheter med resurser 

Förskollärare 2 förklarade hur de på hennes avdelning i nuläget bara hade positiva 

erfarenheter av resurser. Avdelningen som hon arbetar på benämns som en 

inkluderande avdelning då de har flertal barn som på något sätt behöver extra stöd 

och avdelningen är skapad just för detta ändamål. Hon menar att resurser hjälper dem 

att utforma en inkluderade verksamhet med hög kvalitet där de kan möta 

barngruppens alla behov och funktionsvariationer. 

 

Vi är ju en inkluderande avdelning med flera barn med behov så resurser 

av olika slag är ett måste och hjälper oss väldigt mycket. De gör ett helt 

fantastiskt jobb och utan dem hade vi inte varit så inkluderande som vi 

är nu. (Förskollärare 2) 
 

6.2.6  Analys  

De fyra informanterna har alla olika syn på vilken pedagogik och redskap som krävs 

för att utforma en inkluderande verksamhet för barn i behov av särskilt stöd. De är 

överens om att verksamheten är beroende av kompetenta förskollärare som har 

kunskap inom specialpedagogik och bemötandet av olika diagnoser och olikheter. 

Walton och Nel (2012) menar att inkludering och exkludering är en handling som 

sker beroende av lärarnas kompetens och vad som sker i stunden. Även NCERI 

(1994) redogör för hur lärares kunskaper inom specialpedagogik är viktig i 

utformandet av en inkluderande undervisning. Här har planering och 

kompetensutveckling en stor och betydande roll. En medvetenhet kring varje barns 
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behov och agerande i olika situationer skapar en kompetens som kan leda till att alla 

barn ges samma möjligheter. 

6.2.6.1 Vikten av kompetens  

Då alla förskollärare påpekar vikten att utbilda sig och att hålla sig uppdaterade 

indikerar det på att det finns för lite kunskaper om specialpedagogik och barn i behov 

av särskilt stöd. Enligt informanterna är dagens utbildningar inte tillräckliga och det 

krävs större medvetenhet kring behov och diagnoser för att kunna skapa en 

verksamhet som bemöter de olika behov som förekommer. Akdağ och Haser (2017) 

understryker vikten av en bred utbildning och hur viktigt det är för utformningen av 

verksamheten. Även Nutbrown och Clough (2004) påpekar att barn i behov av särskilt 

stöd ibland kräver en annan undervisning och strategier för att utvecklas. I och med 

detta ställs andra krav på lärarna som behöver andra, fler och mer specifika kunskaper 

kring ämnet. Förskollärare 3 lyfter fram att hon kan se en rädsla i bemötandet av barn 

i behov av särskilt stöd. Rädslan är baserad på okunskap och en känsla av att göra fel 

eller inte vara tillräcklig. Dolk (2013) tar upp lärares rädsla för att råka säga fel saker 

eller begränsa barn. Hon förklarar att det kan finnas en uppfattning av att barn är för 

små för att hantera ämnen som kan anses som känsliga samt en rädsla för att förstärka 

skillnader när man talar om ojämlikheter. Förskollärare 2 som nyligen tagit del av en 

kompetensutveckling ser tydligt hur hennes syn har förändrats tack vare 

tillgänglighetsutbildningen. Hon påpekar hur viktigt det varit för just hennes 

tankesätt, arbetet på avdelningen och det ständiga utvecklingsarbete som är 

nödvändigt för att förskolan ska utvecklas.  

6.2.6.2 Resurser 

I intervjun framkom att samtliga informanter har erfarenheter av att arbeta 

tillsammans med resurser kopplade till barn i behov av särskilt stöd. Den vanligaste 

resursen som förekommer är den personliga resursen som finns till hand för ett enskilt 

barn. Samtliga informanter menade att de ibland använder sig av en ordinarie personal 

som ger extra stöd och skapar ytterligare trygghet hos barnet. Renblad och Brodin 

(2014) förklarar att barn i behov av särskilt stöd kan behöva extra stöttning i 

situationer såsom lek och samspel. Förskollärare 4 menade att resursen har en viktig 

uppgift i leken och måste vara närvarande för att stoppa och hjälpa till vid rätt 

tillfällen. Renblad och Brodin (2014) klargör detta genom att benämna att vikten 

ligger i att läraren har rätt kompetens och har förståelse kring skillnader och 

diagnoser. Det bemötande barnet får är avgörande för deras utveckling. Lindqvist och 

Nilholm (2013) poängterar att en diagnos inte är ett måste för att få extra stöd. Fokus 

bör ligga på barnens utveckling och det viktiga är att hitta individuella lösningar som 

främjar det enskilda barnet. Studiens informanter påpekade att hela arbetslaget ska 

kunna bemöta hela barngruppen. Barn i behov av särskilt stöd behöver känna trygghet 

oavsett vilken personal som arbetar på förskolan den dagen. I resultatet framkom att 

en problemaspekt är att barnet blir beroende av resursen vilket kan leda till att annan 

personal känner sig otillräcklig eller har okunskap om hur de ska förhålla sig till 

barnet. Förskollärare 2 tar också upp att resurser inte alltid får tillräckligt med 

handlingsutrymme. Informanten menar också att risken med en resurs kan vara att de 

andra barnen ser att ett visst barn får extra förmåner samt att barnet hamnar i 

situationer som blir utpekande. Förskollärarna tar upp relationernas roll samt vikten 

av kompetens. Andresen (2013) förklarar vikten av att skapa delaktighet och en känsla 



 

 

av tillhörighet när resurser är inblandade. Han menar att de vuxna behöver känna tillit 

till varandra och genom att samarbeta kan barn i behov av särskilt stöd få möjlighet 

att känna sig delaktiga och röra sig fritt i verksamheten vilket bidrar till en naturlig 

inkludering. 

6.2.6.3 Inkludering eller exkludering?  

Genom att använda sig av resurser på rätt sätt kan det bidra till både tredje och fjärde 

steget i Karlsudds (2011) trappa mot inkludering. Den sociala integreringen där en 

gruppgemenskap mellan barnen skapas och den samhälleliga integreringen där 

barnen har lika tillgångar, är lika delaktiga och har samma möjligheter att påverka sin 

situation. Enligt Karlsudd (a.a) är dessa två steg inkluderande. Trots detta finns en 

risk att barn i behov av stöd blir utpekade när resurser är tillkopplade. Det finns också 

en risk att barnen i processen mot inkludering kan bli exkluderade. Karlsudd (2011) 

förklarar att specialpedagogikens individuella lösningar kan ses som exkluderande då 

det skapas ett avstånd från den vanliga verksamheten och barngruppen. Barnen kan 

alltså i situationer där de är med i barngruppen på grund av resursen inkluderas och 

exkluderas samtidigt. Nutbrown och Clough (2004) menar att en fysisk inkludering 

inte garanterar en emotionell inkludering. Även Dolk (2013) förklarar att barns 

deltagande i samlingar eller aktiviteter inte betyder att de är delaktiga. 

6.3 Inkludering eller exkludering av barn i behov av särskilt stöd   
De fyra förskollärarna var eniga om att det är förskollärarnas förhållningssätt, 

inställning samt barnsyn som är avgörande när det kommer till diskussionen om vad 

som anses vara inkluderande eller exkluderande. 

6.3.1 Synen på inkludering och exkludering  

Förskollärare 2 förklarade att de på hennes avdelning är tvingade att visa en öppenhet 

och medvetenhet kring barn i behov av särskilt stöd och inkludering respektive 

exkludering.  

 
...att han måste ha en annan undervisning eller gå undan ibland ser ju 

inte vi som exkludering utan som att han får det han behöver och det är 

ju det viktigaste med verksamheten. (Förskollärare 2) 

 
I resultatet framkom också exempel där en tydlig exkludering syns. 

 

Det finns pedagoger som direkt säger att ett visst barn inte kan sitta med 

i samlingen och då blir det att de aldrig får vara med. Det är ju verkligen 

en exkludering medans dom säkert tänker att det hjälper barnet även om 

de exkluderas från resten av gruppen. (Förskollärare 1) 

 
Förskolläraren förklarade vidare att hon tror det beror på okunskap och ork. Hon 

menade att lärare ibland inte orkar, att de tar en enkel väg ut och att de inte tror på sin 

egen kompetens.  

 

Ett stort problem är att man inte orkar. Man orkar inte försöka få barnet 

att sitta kvar i samlingen och säga till 30 gånger när det blir högljutt 

och jobbigt. Istället kunde man tänka att det är okej att barnet rullar runt 
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på mattan, barnet kanske hör ändå och är väldigt delaktig i samlingen. 

Orken är ett stort problem, det gör att man inte tar sig tid att tänka, 

reflektera och försöka hitta nya idéer. Det är lätt att fastna i att om detta 

inte fungerar så fungerar ingenting. (Förskollärare 1) 

 
Hon kunde också se en problematik i ett sådant exempel och förklarade: 

 
Om ett barn aldrig får vara med i samlingarna så är de andra barnen 

medvetna om det också. Jag tror att det är viktigt att de andra barnen 

vet, att man får förklara för dom att alla inte tycker det är så lätt att sitta 

i samlingen och därför behöver inte alla barn alltid det. De som kan och 

klarar av det ska ju vara med såklart. Det är svårt. (Förskollärare 1) 

6.3.2 En inkluderande exkludering  

Förskollärare 1 förklarar hur situationen med det autistiska barnet och den enskilda 

matsituationen lätt kan tolkas som en exkluderande handling då barnet tas ifrån 

resterande barngrupp. Hon menar dock att denna handling var betydande för barnet 

och för de andra barnen. Avdelningens förhoppning var att senare kunna låta fler barn 

sitta med i det avskilda rummet. 

   

 ...man kan se detta som en nödvändig exkludering som senare kommer 

kunna bidra till en inkludering. (Förskollärare 1) 

 
Förskollärare 4 gav exempel på ett barn som haft svårigheter vid påklädnings 

situationer. I hallar som är väldigt små och trånga och mycket barn och höga ljud blev 

det ofta för mycket för barnet. Lösningen blev att lärarna tejpade upp en ruta på 

golvet, en ruta som blev barnets påklädningsruta och egna utrymme. Denna lösningen 

fungerade jättebra för det här barnet och kan ur en synpunkt ses som exkluderande då 

barnet faktiskt är utpekat, å andra sidan inkluderas barnet till resterande grupp och 

kan klä av och på sig tillsammans med de andra. 

6.3.3 Tiden betydelse för ett individuellt bemötande  

Att saker tar för lång tid anser Förskollärare 3 kan bidra till exkluderande miljöer och 

handlingar. Kartläggningar, inkallning av utomstående hjälp eller väntan på stöd från 

verksamhetens specialpedagog är något som kan vara tidskrävande och tar för mycket 

energi och resurser från förskollärarna.  

 
Problemet blir ju när barnens behov hinner ändras eller glömmas bort 

under den tiden vi väntar på en kartläggning eller insatser från 

specialpedagogen. Självklart gör vi ju vårt bästa för att ge barnet bra 

stöd, men ibland känns det som att vi måste börja om på nytt när vi väl 

har fått kontakt. (Förskollärare 3) 

 

Vidare menade hon att det är i det glapp mellan en påbörjad kartläggning och ett 

färdigt beslut det finns risker att barnens behov glöms bort och att detta kan leda till 

en omedveten exkludering. Risken är då att barnet inte får det stöd de förmodligen 

behöver. 

 



 

 

Förskollärare 4 menar att ett stort dilemma är att alla barn inte syns i dagens stora 

barngrupper. Hon förklarar vikten av att vara lyhörd och att det är lärares ansvar att 

se alla barn. Ofta talas det bara om de barn som syns och hörs. De barn som är 

utåtagerande får lättare resurser medans de barn som är i behov av särskilt stöd och 

inte syns och hörs inte får samma möjligheter då de inte drar samma uppmärksamhet 

till sig.   

6.3.4 Medvetenhet i val av inkludering eller exkludering  

Att medvetet välja att exkludera barn för att skapa meningsfulla tillfällen kräver 

kompetenta lärare. Förskollärare 1 poängterar igen att exkludering kan användas för 

att senare bidra till en inkludering. Trots detta finns situationer där exkludering måste 

ske, exempelvis om barnen börjar bråka eller slåss. 

  

Man kan ibland tänka att om två barn börjar bråka i en samling, då 

kanske det inte är så snällt mot resterande barn att låta de vara kvar och 

störa undervisningen för de andra bara för att man känner sig tvungen 

att inkludera. Ibland kanske man måste exkludera ett barn, dels för att 

lugna ner dom när de är arga eller behöver få vara ifred och dels för att 

gruppen i sig inte ska bli utan undervisning. (Förskollärare 1) 

6.3.5 Svårigheter i en inkludering  

Att bemöta vårdnadshavare som har barn som är i behov av särskilt stöd kan vara en 

svårighet anser förskollärare 1 och 3. De har båda erfarenheter av att barn som är i 

behov av särskilt stöd inte får det stöd de behöver för att deras vårdnadshavare inte 

vill se barnets behov. 

  
…och det är ju alltid svårigheter om till exempel föräldrarna inte är med 

på tåget också. Det är föräldrarna som känner sitt barn bäst, det måste 

man tänka på och vill dom inte ha det så som vi vill då måste man tänka 

om lite. (Förskollärare 3) 

 
Förskollärarna menar att det kan leda till en exkludering som har en negativ inverkan 

på barnet. Trots detta finns det inte så mycket som förskollärarna kan göra själva i det 

här läget menar förskollärare 3. Istället måste de gå till förskolechefen om de anser 

att svårigheterna är så allvarliga att de kräver speciella åtgärder. 

6.3.6 Analys  

Skolan ska vara likvärdig för alla barn och alla barn ska kunna delta i skolans 

vanliga miljöer och undervisning. Det krävs då att lärarna har kompetens för att 

kunna skapa en verksamhet som speglas av acceptans för barnens skillnader och där 

den stigmatiserande undervisningen minimeras. Det är i skolan som den avgörande 

grunden läggs som kan hjälpa barnen in i vuxenlivet och samhällsgemenskapen 

(Haug 1998). 

6.3.6.1 Exkludera för att inkludera  

Studiens informanter är övertygande om att det är deras ansvar och skyldighet att 

inkludera alla barn och att de framförallt ska möta barnet och dess individuella behov. 

I verksamheterna förekommer det olika variationer av behov som alla behöver 
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tillgodoses och bemötas av samtliga på förskolan. Skapandet av en inkluderande miljö 

är beroende av förskollärarnas förhållningssätt, inställning och barnsyn menar 

informanterna. NCERI (1994) förklarar att alla barn oavsett funktionsvariation kan 

göras en del av den vanliga undervisningen och att allt beror på lärarnas förmåga att 

skapa en inkluderade undervisning. Renblad och Brodin (2014) klargör att alla 

lösningar inte är lämpliga för alla barn och att vissa situationer kräver speciella och 

individuella lösningar för att möjliggöra utveckling och delaktighet. Förskollärare 1 

och 2 förklarar att de ibland utför handlingar som kan ses som en medveten 

exkludering då barnet är utanför den ordinarie verksamheten. Förskollärarna anser att 

detta agerande var nödvändigt och till större fördel för barnet än en inkludering. De 

menar att dessa situationer inte hade gått att lösa på annat sätt. Ser man på situationen 

med rutan för påklädning utifrån Karlsudd (2011) trappa uppnås den funktionella 

integreringen då barnet befinner sig i samma rum som de andra barnen och 

påklädningen kan ske samtidigt som de andra barnen. Dock uppnår den inte den tredje 

och fjärde stegen och kan alltså inte ses som en inkludering utifrån Karlsudds (2011) 

definition.  

6.3.6.2 Medvetna val  

Att exkludera barn i förskolan kan ske både medvetet och omedvetet. Ibland väljer 

lärare att exkludera barn för att de sedan ska kunna inkluderas, ibland väljer de att 

exkludera för att de har okunskap och tycker att situationen är ohållbar. I den 

medvetna exkluderingen tycks det dock ofta finnas en tanke och en strävan efter att 

hitta nya strategier som istället kan bidra till en inkludering. I resultatet förekommer 

även medveten exkludering som sker på grund av stora barngrupper, bristande 

resurser och bristande tillit till förskollärarnas egna förmåga som informanterna anser 

kan ha en negativ inverkan på barnet. Att inte låta ett barn delta i en samling eller att 

inte ha en bakomliggande tanke kring de stöd och insats som förskolan erbjuder 

barnen kan skapa det avstånd till verksamheten som Karlsudd (2011) lyfter fram som 

exkluderande. I resultatet framkommer att bemötande av ett barns behov genom en 

sådan exkludering där man som förskollärare inte orkar eller känner sig okunnig kan 

främja att den ordinarie verksamheten ses som otillräcklig och att specialpedagogiska 

insatser krävs. Rivera (2007) menar att utpekande av svårigheter i vissa fall kan bidra 

till en exkludering. Förskollärare 1 lyfter fram att utpekande ibland är nödvändigt då 

hon vill skapa en förståelse bland barnen genom att förklara hur situationen ser ut och 

anledningen till behovet hos barnet. Detta för att underlätta för barnet i fråga och för 

att skapa en acceptans och kunskap hos resterande barn. Det finns också utpekande 

som kan få en negativ inverkan på barnen. Att vid upprepade tillfällen påpeka ett 

avvikande eller icke önskvärt beteende i en specifik situation kan vara utpekande och 

i vissa fall bidra till en exkludering i verksamheten samt barnen emellan.  

  



 

 

7 Diskussion 

Nedan presenteras en diskussion utifrån resultat och analys tillsammans med 

kopplingar till studiens bakgrund. Vidare redogörs för en diskussion kring studiens 

metodval. Kapitlet avslutas med en redogörelse för framtida forskning.     

7.1 Diskussion  
Resultatet visar på att ett arbete mot en inkluderande verksamhet med barn i behov 

av särskilt stöd inte alltid är helt enkelt. Det är tydligt att det finns en problematik i 

diskussionen om inkludering och exkludering av barn som behöver extra stöd. 

Informanterna delger att det är deras ansvar att se till att inkludering sker i 

verksamheten. Nilholm (2011) menar att problemen inte finns hos barnen, de är inte 

individuellt betingade men kan dock uppstå vid brister i utbildningsmiljön. Vi kan se 

att flera lärare är positiva till inkludering, de vill och försöker på bästa sätt bemöta 

barn i behov av särskilt stöd. Vi kan dock också se ett stort hinder i rädsla, okunskap 

och brist på ork. I en situation där dessa faktorer finns och det som ses som ett problem 

som lämnas över till specialpedagogen och läraren frånsäger sig ansvaret ifrågasätter 

vi om dessa barn verkligen kommer kunna bli inkluderade. Risken är att barnen blir 

exkluderade, medvetet eller omedvetet, i en miljö som anses inkluderande. I 

Läroplanen för förskolan (skolverket 2018) står att förskolan ska arbeta för att bemöta 

de olikheter som förekommer i verksamheten och erbjuda en likvärdig förskola. 

Styrdokumentens intentioner ställer krav på att förskollärarna utformar en verksamhet 

som främjar det lustfyllda lärandet och tar tillvara på varje barns olikheter och 

erfarenheter. Om förskolläraren medvetet väljer att inte bemöta barns olikheter och 

behov anser vi att de bortser från läroplanens och skollagens riktlinjer. Sandberg och 

Norling (2014) poängterar att kunskap, erfarenheter och attityd kan påverka hur 

inkludering, specialpedagogik och individuella behov förstås och tolkas. Luttropp 

(2014) och Persson (2013) redogör för vuxnas syn på barns förmågor och menar att 

vuxna behöver ha en positiv inställning till inkludering. Den vuxnas inställning till de 

kunskaper som krävs vid ett inkluderande arbetssätt påverkar vilken effekt 

inkluderingen får. Slutsatsen är att vikten ligger vid förskollärarnas inställning, det 

handlar om att ha en positiv syn på inkludering och en vilja att utvecklas för att 

ständigt förändra och förbättra sitt arbetssätt och tankesätt för att inkludering ska bli 

möjlig.  
 
Sammanfattningsvis har studien ökat vår förståelse kring begreppen inkludering och 

exkludering. Vi har också fått ökad förståelse för olika strategier som används i 

verksamheten för att främja att barn i behov av särskilt stöd inkluderas. Studien har 

gett oss stor insikt i vad som krävs av lärare för att kunna arbeta med ett inkluderande 

arbetssätt. Det största dilemmat verkar trots allt vara okunskap och rädsla att göra fel 

på grund av liten tilltro till sin egen förmåga. Studien har visat att det viktigaste i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd är lärares medvetenhet. Oavsett om 

inkludering eller exkludering sker, eller om exkludering används för att senare bidra 

till inkludering krävs en hög medvetenhet där lärarna reflekterat kring sina val och 

handlingar. Det är viktigt att reflektera över varför man agerat på ett visst sätt samt 

kunna motivera hur dessa val kan bidra till meningsfullhet för barnet. Vi anser att 

studien är viktig för vår profession och vårt framtida yrke då vi tydligt kan se bristen 

på kunskap inom ämnet. Vi tror att det ständigt är viktigt att hålla sig uppdaterad i ny 
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forskning. Som tidigare nämnts har studien gett oss kunskaper om olika strategier 

samt hur man kan användas och tolkas. Dessa kunskaper anser vi kan komma till nytta 

i vår framtida yrkesroll.  

7.2 Metoddiskussion  
Genom semistrukturerade intervjuer med utbildade förskollärare fick vi chansen att 

få djupare och mer utvecklade svar som kunde bidra till en bredare förståelse av våra 

frågeställningar. Vi ansåg att detta var fördelaktigt för vår studie då vi ville undersöka 

hur förskollärare förhåller sig till begreppen inkludering och exkludering. Vi anser att 

vi inte hade fått fram tillräckligt med information för att kunna svara på våra 

frågeställningar om vi hade använt oss av enkäter. Problematiken kring den 

kvalitativa forskningsmetoden är att intervjuerna ger ett resultat som bara är baserat 

på det som informanterna väljer att delge och det kan vara svårt att säkerhetsställa 

informationen. Som “forskare” kan vi bara försöka att förstå och sätta oss in i den 

informationen som informanterna delger och finner mest intressant. Följdfrågorna 

gav oss möjlighet att utveckla och bekräfta information för att få en större förståelse. 

Dock finns en problematik med följdfrågor då dessa är utformade utefter våran egna 

tolkning av informanternas svar som bidrar till risken att vi påverkar intervjuerna. Vi 

valde att hålla oss till fyra intervjuer då vi under studiens gång känt att vi samlat in 

tillräckligt med empirisk data för att få svar på våra frågeställningar. I efterhand 

förstår vi att fler intervjuer hade kunnat bidra till fler strategier och aspekter som kan 

vidga förståelsen av begreppen inkludering och exkludering och dess påverkan på 

verksamheten och barn i behov av särskilt stöd.  
 
Vi valde att genomföra intervjuerna med utbildade förskollärare då vi anser att 

ämnet kan vara känsligt att diskutera med barn samt att de kan ha svårt att förstå vad 

vi menar med inkludering respektive exkludering. Vi har haft i åtanke att antalet år 

av erfarenheter samt när förskollärarna utbildade sig kan påverka synen på barn i 

behov av särskilt stöd och vilka begrepp man väljer att använda. Det kan bero på att 

lärarutbildningen för några år sedan inte innehöll någon form av specialpedagogik 

vilket påverkar våra informanters kunskap om barn i behov av särskilt stöd och 

aktuella begrepp. Därför har vi valt att i vissa situationer använda mer passande 

begrepp. Vi är även medvetna att bekvämlighetsurvalet kan påverka resultatet samt 

trovärdigheten och tillförlitligheten i studien då relationen med informanterna kan 

ha en inverkan på intervjuerna. För att minimera denna inverkan har vi försökt vara 

objektiva till den insamlade empirin och bortse från våra tidigare erfarenheter med 

förskollärarna. Vi vill även poängtera att det är denna relation som gör att full 

anonymitet är svårt att uppnå i studier som den här då det är vi själva som samlat in 

empirin. 

7.3 Framtida forskning  
Denna studie lyfter fram hur förskollärare förhåller sig till inkludering och 

exkludering samt vilka strategier de använder sig av för att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd. Vidare forskning inom ämnet har stor betydelse för professionen då 

samtliga informanter lyfte vikten och ansvaret av att hålla sig uppdaterade. Vidare 

forskning inom ämnet skulle kunna vara att undersöka hur specialpedagogiken kan 

utvecklas för att kunna appliceras i den ordinarie pedagogiken. Just för att kunna 

skapa en likvärdig skola för alla. Annan forskning skulle även kunna belysa huruvida 



 

 

dagens lärarutbildning behöver innehålla mer kunskaper om specialpedagogik för att 

öka kompetensen hos framtidens lärare. 
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Bilaga 1 – Missivbrev 
 

Förfrågan om deltagande 

Vi är två studenter som under höstterminen 2018 skriver vårt examensarbete 

på förskollärarprogrammet vid Linneuniversitetet i Kalmar. Vår undersökning 

kommer att handla om barn i behov av särskilt stöd (specialpedagogik) och vi 

kommer att använda oss av semistrukturerade intervjuer som metod för vår 

datainsamling. 

  

Undersökningens syfte och innehåll 

Syftet med vår undersökning är att undersöka vilka strategier förskollärare 

använder i arbetet med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i 

verksamheten. Vi vill även försöka förstå hur begreppen inkludering och 

exkludering förstås och tolkas i verksamheten samt vad som påverkar att barn 

i behov av särskilt stöd blir en del av barngruppen. 

  

Genomförande 

Vi kommer intervjua ett flertal förskollärare och ditt deltagande kommer att 

innebära en intervju i semistrukturerad form och kommer ta ca 30–45 min. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Linneuniversitetet Kalmar. 

  

Materialet som samlas in kommer enbart bearbetas av oss. Din identitet som 

deltagande kommer inte att röjas, inte heller vilken förskola intervjuerna 

genomfördes vid. Alla som på något sätt nämns i studien kommer att 

avidentifieras. Insamlad data förvaras hos undertecknade och kommer endast 

hanteras av oss. När examensarbetet är godkänt kommer all insamlad data 

raderas. 

  

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande. 

  

Vi bifogar de frågor som kommer ställas under intervjun för att ge dig 

möjlighet att reflektera och diskutera över frågorna om så önskas.   

  

Vid frågor kontakta gärna: 

Emmy Hultqvist: eh223ah@student.lnu.se 

Lisa Glifberg: lg222ky@student.lnu.se 

  

mailto:lg222ky@student.lnu.se
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Bilaga 2 – Intervjufrågor  
 

Hur många år har du arbetat inom förskolan? 

När utbildade du dig? 

  

• Vilka strategier använder du för att arbeta inkluderande med barn i 

behov av särskilt stöd? 

(På vilket sätt kan man se att detta arbetssätt skapar mening för 

barnet?) 

(Har du några exempel på hur barn i behov av särskilt stöd skulle 

kunna inkluderas mer i verksamheten?) 

 

• Vilka erfarenheter har du kring resurser kopplade till barn i behov av 

särskilt stöd? 

(Hur kan resurserna påverka barnets inkludering till resten av 

barngruppen?) 

(Vilka för möjligheter och svårigheter finns för barnets inkludering 

när resurs är tillgänglig?) 

• Vilken typ av pedagogik och redskap tror du krävs av för att arbeta 

inkluderande med barn i behov av särskilt stöd? 

(Tycker du att det finns tillräckligt med kunskaper om inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd i förskolan?) 

(Har du några exempel på hur det skulle kunna förbättras?) 

• I vilken utsträckning upplever du att barn i behov av särskilt stöd 

inkluderas respektive exkluderas i verksamheten? 

(Vad tror du att detta kan bero på?) 

(Vilka svårigheter kan finnas med att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd i den vardagliga verksamheten?) 

• Anser du att det finns tillfällen då dessa barn behöver exkluderas från 

resterande barngrupp för att skapa meningsfulla tillfällen? Ge 

exempel 
 

  
   

 

 

 

 

 

 


