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Abstrakt 
 
Studiens syfte var att undersöka pedagogers upplevelser kring de förutsättningar som 
finns för att tillhandahålla en inkluderande förskolemiljö. Metoden som användes var 
kvalitativa intervjuer. Syftet bröts ner i ett antal frågeställningar som handlar om hur 
pedagogerna definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd liksom inkludering 
samt vilka förutsättningar de upplever sig ha beroende på stöd från ledning, kollegor 
samt föräldrar för att arbeta inkluderande. Studien utgår från ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande där samspel, kommunikation och gemenskap är en förutsättning 
för lärande. Jag har tagit i beaktning att det är jag som forskare som filtrerar 
intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser genom min egen tolkning. Resultatet 
i min undersökning redovisar därför inte för någon absolut sanning, utan för 
pedagogernas erfarenheter samt min tolkning av dessa. Resultatet av studien visar att 
pedagogerna har olika kompetens och erfarenhet av inkludering och upplever att barn 
i behov av särskilt stöd kan vara barn med tydliga funktionsnedsättningar men till stor 
del är barn med andra mer svårdefinierbara svårigheter. Samtliga pedagoger ser stora 
fördelar med inkludering för barns lärande men menar att faktorer som ekonomi samt 
stöd från ledning, kollegor och föräldrar påverkar möjligheterna att tillhandahålla en 
inkluderande miljö.  
 
 
Nyckelord: Inkludering, barn i behov av särskilt stöd, förhållningssätt, lärande. 
 
  



	  

Förord 
 
Det har varit en spännande resa att mer noggrant få undersöka hur situationen i 
förskolan ser ut när det handlar om inkludering av barn i behov av särskilt stöd och 
hur det påverkar barngruppen som helhet. Egen erfarenhet visar att det inte alltid är så 
enkelt att tillhandahålla en fungerande inkluderande förskolemiljö samt att det skiljer 
sig åt mellan olika arbetsplatser. Att få ta del av några pedagogers erfarenheter kring 
hur just de upplever sina förutsättningar att arbeta inkluderande har varit värdefullt 
och kommer att tillföra mycket i mitt kommande arbete som förskollärare. 
 
Jag vill framförallt tacka de sex pedagoger som ställt upp och delat med sig av sina 
erfarenheter. Jag vill också tacka min handledare Marja-Liisa Lejon för hennes stöd 
under arbetets gång samt min familj och mina vänner som funnits där som bollplank 
och uppmuntrat mig i med- och motgångar under våren. Sist men inte minst vill jag 
tacka Martin, som varit ett stort stöd den sista tiden av mitt skrivande.  
 
Stockholm, augusti 2011. 
 
Linda Fors 
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1. Inledning 
 
Som pedagog har jag i min kommande profession som förskollärare ansvar för att föra 
verksamheten framåt i riktning mot en skola för alla, ett begrepp som lanserades i 
samband med införandet av 1980 års läroplan för grundskolan (Skolverket, 2011). 
Persson (2001) menar att begreppet en skola för alla är en utmaning och en 
målsättning för skolan och dess personal att skapa förutsättningar för alla barn att 
inom ramen för grundskolan få en meningsfull skolgång. Vidare menar han att en 
inkluderande miljö innebär att krav ställs på skolan att anpassa verksamheten så att 
alla elever får möjlighet att känna gemenskap och delaktighet i skolan. Jag kan 
uppleva att man när man talar om en inkluderande miljö främst fokuserar på hur det 
påverkar barn i behov av särskilt stöd. Jag anser dock att det även är viktigt att belysa 
hur en inkluderande miljö påverkar gruppen som helhet. Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2010) betonar bland annat att den pedagogiska verksamheten ska 
anpassas till varje enskilt barns förutsättningar och behov och att lärandet ska baseras 
såväl på samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.  
    
Jag har under många år haft fördelen att som vikarie få följa det dagliga arbetet inom 
förskolan. Under dessa år har jag stött på ett flertal barn i behov av särskilt stöd och 
har även arbetat som resurs i en barngrupp där flera barn i behov av särskilt stöd 
fanns. Under dessa år har jag mött många pedagoger och föräldrar som välkomnar en 
inkluderande miljö och som upplever att barn i en inkluderande miljö får större 
förståelse för olikheter, utvecklar empati och förmåga att samspela med alla barn. 
Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar upplever att deras barn har goda 
förebilder och får möjlighet att lära av sina kamrater på förskolan. Jag har även med 
glädje personligen följt det samspel som utvecklats mellan barn med 
funktionsnedsättningar och övriga barn i barngruppen.  
 
Jag ser på lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv där samspel och gemenskap är 
en förutsättning för lärande. Enligt Säljö (2000) innebär begreppet sociokultur 
samspel och samarbete mellan människor där en sociokulturell individ utvecklar sina 
grundläggande färdigheter, det vill säga sin uppfattning om sig själv och andra 
människor. En inkluderande miljö ställer höga krav på pedagogerna då de förväntas 
skapa en god lärmiljö för hela barngruppen liksom se till de enskilda barnens 
särskilda behov. Mina upplevelser är dock att det av olika anledningar är svårt att 
uppnå en inkluderande miljö i praktiken. Barngrupperna är ofta stora medan det finns 
få pedagoger och det är inte någon självklarhet att det finns specialpedagogisk 
kunskap i arbetslaget trots att barn i behov av särskilt stöd, med eller utan diagnos, 
finns inkluderade. Jag har upplevt att detta för många pedagoger skapar en känsla av 
otillräcklighet och trots målsättningen om en inkluderande förskola verkar det finnas 
reella svårigheter att komma tillrätta med för att målen ska uppfyllas. Nilholm (2007) 
reflekterar över begreppen integrering, som tidigare använts i samband med att skolan 
skulle öppnas för barn från andra, segregerade skolor samt begreppet inkludering. 
Han menar att integration kan uppfattas som att någon som av olika anledningar är 
utanför blir placerad och ska anpassa sig till resten av gruppen och deras villkor. 
Vidare anser han att det som främst skiljer integrering från inkludering är att det vid 
inkludering är skolan som ska organiseras så att den även passar elever i behov av 
särskilt stöd och inte eleven som ska anpassa sig till skolan. Rabe (2001) lyfter 
problematiken med att enskilda gruppmedlemmar inte alltid ses som en naturlig del 
av gruppen utan måste betecknas på ett särskilt sätt och Tideman och Rosenqvist 



	   2	  

(2004) menar att det trots ambitionen om en skola för alla finns ett kvarvarande behov 
i skolan av att identifiera och sortera ut elever som är avvikande. De menar att det 
som lyfts som specialpedagogiska problem på en skola kan vara vardagsmat på en 
annan. Vidare resonerar Tideman och Rosenqvist om normalitet och avvikelse och 
hur pedagogernas uppfattningar av dessa påverkas av bland annat resursminskningar 
och ökat antal elever. Jag har själv upplevt att det på vissa förskolor verkar finnas en 
större förståelse för olikheter liksom möjligheten att arbeta inkluderande och att detta 
får betydelse för hur förskolan i slutändan tillhandahåller en inkluderande miljö.  
 
När jag inför detta arbete läst litteratur och sökt bland aktuell forskning så upplever 
jag att det funnits mycket som handlar om fördelar med inkludering för barn i behov 
av särskilt stöd och då framförallt i skolans värld. Jag upplever däremot att det varit 
svårt att hitta liknande som tar upp fördelarna med inkludering för övriga barn, samt 
för barngruppen som helhet. Det har inte varit lika lätt att hitta litteratur och forskning 
som vänder sig till förskolan men eftersom jag anser att det är i förskolan grunden 
läggs inför en skola för alla så anser jag att den litteratur som handlar om skolans 
värld likväl kan överföras till förskolans. Jag ville med detta arbete undersöka hur det 
kan komma sig att det kan se olika ut på olika förskolor: hur pedagoger ser på barn i 
behov av särskilt stöd och inkludering samt vad deras upplevelser av inkludering är. 
Jag ville även ta reda på vilket stöd de upplever sig ha från ledning, kollegor och 
föräldrar och hur det påverkar förutsättningarna att arbeta inkluderande. Dessutom 
ville jag veta mer kring hur de resonerar runt frågor som ekonomi, barngruppsstorlek 
och antal pedagoger. Jag har i mitt arbete alltså valt att utgå från pedagogernas 
perspektiv och min förhoppning är att mitt arbete kan utveckla diskussionen kring hur 
en inkluderande förskolemiljö kan möjliggöras och belysa viktiga förutsättningar för 
måluppfyllelse i praktiken.  
 
 
2. Syfte 
 
Studiens syfte är att beskriva pedagogers erfarenheter av inkludering i förskolan; vilka 
förutsättningar de anser att de har att tillhandahålla en inkluderande miljö, samt hur de 
upplever att en inkluderande miljö påverkar lärandet för det enskilda barnet likväl 
som för barngruppen som helhet. 
 
 
2.1 Frågeställningar 
 

- Hur definierar pedagogerna begreppen barn i behov av särskilt stöd samt 
inkludering? 

- Hur ser pedagogerna på sin egen kompetens att bemöta barn i behov av 
särskilt stöd? 

- Hur upplever pedagogerna stöd från ledning, kollegor och föräldrar? 
- Vilket lärande kan pedagogerna se i en inkluderande miljö utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv? 
- Vilka svårigheter kan pedagogerna uppleva i en inkluderande miljö? 
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3. Bakgrund  
 
I mitt arbete är jag intresserad av att belysa förutsättningar för inkludering och 
lärande. Som jag uppfattar inkludering så ska en inkluderande miljö anpassas till varje 
enskild individs förutsättningar och behov. Vidare menar jag som Brodin (2008), att 
alla barn bör vara med i gemenskapen och delta i det som händer i förskolan, till 
skillnad från att fysiskt befinna sig i gruppen men ändå vara utanför. Jag kommer här 
att redogöra för grunderna i sociokulturellt perspektiv på lärande och hur begreppet 
inkludering har vuxit fram samt hur samhällets syn på barn med funktionshinder har 
förändrats genom tiderna. Jag kommer också att lyfta fram internationella och 
nationella styrdokument och vad aktuell forskning inom området visar. 
 
 
3.1 Teoretisk förankring 
 
Jag har valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande där Vygotskijs 
tankar om barns utveckling har en viktig roll. Han var en av förespråkarna för samspel 
och gemenskap som en förutsättning för lärande (Säljö, 2010). Det sociokulturella 
perspektivet kan framförallt kopplas till frågor som belyser inkludering och lärande. 
När det gäller frågor som belyser begreppet barn i behov av särskilt stöd kan jag dock 
se att man ibland kan koppla det till ett kategoriskt perspektiv, där den enskilde 
individens svårigheter ofta ses som konsekvenser och/eller diagnostiserande 
egenskaper hos eleven (Emanuelsson, 2004). Trots att barn i behov av särskilt stöd 
enligt Skolverket (2005) inte nödvändigtvis innebär barn med tydliga funktionshinder, 
så är min erfarenhet att diagnos ofta behövs för att till exempel utöka personalstyrkan. 
 
 
3.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande  
 
Vygotskij (2001) menade att det utan social kommunikation inte kunde ske någon 
utveckling av vare sig språk eller tänkande. Han ansåg att människors medvetande är 
rörligt och därmed något som ständigt förändras utifrån den miljö vi lever i och som 
oundvikligen påverkar oss. Vygotskij menade även att det är pedagogens uppgift att 
undersöka vilken förmåga att lära sig varje barn har. Först därefter bör undervisningen 
planeras och anpassas efter varje barns förmåga och det är först då, när pedagogen 
inser vad barnet förstår eller har svårt att förstå, som barnet kan utmanas på rätt sätt. 
Han betonar även att det är i samspel med en kompetent person, vuxen eller barn, som 
barnet kan utvecklas över sin förmåga. Enligt Säljö (2010) innebär begreppet 
sociokultur samspel och samarbete mellan människor där en sociokulturell individ 
utvecklar sina grundläggande färdigheter, det vill säga sin uppfattning om sig själv 
och andra människor. Även Dysthe (2003) menar att lärande har med relationer att 
göra. Hon menar att lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel 
och att språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocessen. Enligt 
Sträng och Persson (2003) visar Vygotskijs teorier att inlärningsprocessen är starkt 
beroende av kulturen och miljön och att språket ses som ett viktigt redskap i 
utvecklingen. De menar att barnet lär sig genom att uppmärksamma hur andra gör, 
genom att själva agera och kommunicera med människor i omgivningen. Pramling 
och Sheridan (2006) menar att barns lärande i förskolan främst ska handla om att få 
möjlighet att utveckla en bred social kompetens och en kommunikativ kompetens. 
Enligt Säljö (2010) är barn med funktionsnedsättningar i stort behov av att interagera 
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med andra människor. Genom att se hur andra gör kan de lära av dem, även om det 
kan ta tid att befästa kunskaperna.  
 
Det sociokulturella perspektivet diskuteras ofta i kontrast till Piagets utvecklingsteori 
som innebär att olika stadier skulle förklara olika utvecklingsnivåer hos barnet. Piaget 
menade att dessa faser skulle förstås så att barn inte kan tillgodogöra sig kunskap som 
är för avancerad för dess biologiska utveckling (Säljö, 2010). Enligt Säljö har detta 
antagande blivit kritiserat då man har kunnat påvisa hur barns prestationer i olika 
uppgifter, tvärtemot förväntningarna, gav helt olika resultat i undersökningarna. 
Prestationerna visade sig istället vara beroende av i vilket sammanhang barnen mötte 
en uppgift och vilka förväntningar de hade på vad som skulle göras. Säljö menar att 
de som företräder Vygotskijs pedagogik i motsats till Piaget anser att barnet bör ges 
mer komplicerade uppgifter än vad det klarat av hittills för att utvecklas maximalt och 
att interaktionen med andra barn därför blir viktig. Brodin och Lindstrand (2010) 
lyfter lekens roll för lärandet och menar att ”alla barn har rätt till lek men också att 
alla barn behöver leka för att utvecklas” (s. 87). De menar vidare att det är många 
komponenter i leken som påverkar barnets känslomässiga, motoriska, sociala och 
intellektuella utveckling. Dessa komponenter utgör förutsättningarna för barnets 
utveckling av bland annat kommunikationsförmåga och lärande. De anser det därför 
vara viktigt att alla barn har tillgång och tillträde till leken och kan vara med i olika 
sammanhang och på lika villkor som sina kamrater.  
 
 
3.3 En tillbakablick över barn med funktionsnedsättning i samhället 
 
När man historiskt ska titta på hur barn med funktionsnedsättningar bemöts i 
samhället brukar man tala om två olika perspektiv som ligger till grund för synen på 
barn: det kategoriska och det relationella. Det kategoriska perspektivet förankras i en 
tro där den enskilde individens svårigheter främst ses som konsekvenser av 
kategoriserande och/eller diagnostiserande egenskaper hos eleven (Emanuelsson, 
2004). Emanuelsson menar att man här talar om barn med svårigheter, det är alltså 
eleven som betraktas som avvikande från det som anses vara normalt. Det relationella 
perspektivet står enligt honom för ett bredare synsätt på elevers svårigheter och man 
använder här begreppet elever i svårigheter för att betona att de svårigheter som 
uppstår likväl kan uppstå ur förhållanden, normer, värderingar, förväntningar och 
lärandemiljö. Vad som alltså bedömer vilka barn som anses komma i fråga för olika 
former av stöd hänger till stor del ihop med hur begrepp som normalitet och avvikelse 
definieras och vad som anses vara normalt, vilket har sett olika ut i olika tider och i 
olika sammanhang.  
 
Den pedagogiska verksamheten för barn med funktionsnedsättning startade enligt 
Åman (2006) på 1800-talet. Samhället tog inte något självklart ansvar utan det var 
istället ofta privatpersoner eller olika föreningar som startade upp verksamhet för 
dessa barn.  Specialpedagogiken i den svenska skolan måste enligt Persson (2008) ses 
som en del i samhällets demokratiseringsprocess då den i hög grad var en politisk och 
ideologisk företeelse. Vid tiden kring 1900-talets början diskuterades om de så 
kallade svaga och lågt begåvade barnens närvaro i skolan skadade skolans rykte. 
Lärarna menade att dessa barn kunde verka hämmande på undervisningen och därför 
kunde utgöra en belastning för de andra barnen. Enligt Haug, Egelund och Bengtsson 
(2006) placerade man de så kallade problembarnen på särskilda anstalter som skulle 
ge dessa barn särskild pedagogisk behandling. Problemen i skolan fanns dock kvar 
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och i de stora klasserna hade lärarna problem att anpassa undervisningen till elevernas 
skilda förutsättningar. För att lösa problemet tog man hjälp av stödundervisning och 
utbildade lärare med speciell kompetens för att bemöta avvikarnas behov. En av de 
som arbetade för att förbättra situationen var Olof Eneroth, som 1863 skrev om vikten 
att få en skola för alla elever. Han visade sig vara före sin tid då han bland annat 
menade att skolan skulle ge lika möjligheter för pojkar och flickor och att skolan 
skulle ha en socialt utjämnande funktion så att alla, oavsett vilka hemförhållanden de 
hade, skulle få möjlighet att gå skola. Enligt Haug et al. (2006) växte antalet 
hjälpklasser mellan åren 1920 till 1950 snabbt och frågan om hur stor del av eleverna 
som skulle gå i hjälpklass diskuterades livligt. Författarna citerar svensk Uppslagsbok 
från 1949 där man kunde läsa att: 
 

Hjälpklasser har till uppgift dels att befria de vanliga folkskoleklasserna från den 
hämmande och störande inverkan på undervisningsarbetet, som de efterblivna (i allm. 
debila) barnen utöva, dels också ge dessa barn en efter deras utveckling och behov spec. 
anpassad uppfostran och undervisning och därmed göra dem i möjligaste mån 
samhällsdugliga. (Haug et.al, 2006, s. 26). 

 
Fördomar mot människor med funktionsnedsättningar levde kvar långt in på 1960-
talet och enligt Persson (2008) ansåg man då att orsaken till elevernas svårigheter 
främst låg hos dem själva. I förarbetena till 1962 års läroplan för grundskolan så 
betonade man vikten av att barn och unga skulle lära sig att arbeta tillsammans som 
en förberedelse för att kunna delta på lika villkor i ett demokratiskt samhälle (Haug et 
al., 2006). I och med 1962 års läroplansreform med åtföljande skollag fick skolan nu i 
uppdrag att anpassa metod och innehåll till elevers skilda förutsättningar och behov. 
Grundskolan ersatte nu folkskolan och realskolan, vilket innebar att i princip alla barn 
nu skulle undervisas tillsammans. Enligt Persson (2008) kom begreppet integration i 
skolsammanhang att användas i samband med införandet av grundskolan på 1960-
talet och innebar en ökad integration av elever med olika funktionsnedsättningar i de 
vanliga klasserna. Nu började man även att uppmärksamma att miljön i skolan kunde 
vara en möjlig orsak till elevers svårigheter och man gick från ett kategoriskt 
perspektiv till ett relationellt perspektiv när det gällde synen på barn. Man insåg 
behovet av att se över skolans mål, organisation och arbetsformer och i 1980 års 
läroplan tonas skillnaden mellan specialundervisning och vanlig undervisning 
ytterligare ner. Med tiden började man arbeta för att personer med 
funktionsnedsättningar skulle integreras med den övriga befolkningen och man kunde 
nu se en en strävan mot ett sociokulturellt perspektiv där samspel och gemenskap var 
en förutsättning för lärande. 1986 kom den nya barnomsorgslagen där kommunen fick 
ansvaret för att ordna barnomsorg till alla barn med funktionsnedsättningar (Åman, 
2006). 
 
 
3.4 Styrdokument 
 
Det finns ett antal styrdokument, internationella och nationella, som tar upp 
mänskliga rättigheter och redan då FN-stadgan antogs på 1940-talet fanns 
hänvisningar till de mänskliga rättigheterna som bland annat betonar att alla 
människor är födda fria och lika i värde och rättigheter (Justitiedepartementet & 
Utrikesdepartementet, 2006).  
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1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barns rättigheter där 
grundtanken är att barn har rätt att få sina behov tillgodosedda och bli respekterade 
som individer. Där framkommer också att ett barnperspektiv, som tidigare saknats, 
måste läggas på alla frågor som berör barn och deras livssituation 
(Justitiedepartementet & Utrikesdepartementet, 2006). I de olika artiklarna betonas 
bland annat att alla barn har lika värde samt rätt till likvärdig utveckling och lek. 
Artikel 23, som berör situationen för barn med funktionsnedsättningar, menar att barn 
med fysiskt eller psykiskt handikapp ska få rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv 
under förhållanden som möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället. 
 
1993 tog FN:s generalförsamling ett beslut om internationella regler för personer med 
funktionsnedsättningar till syfte att skapa delaktighet och jämlikhet i skola, arbetsliv 
och samhällsliv i övrigt. Man talar här om delaktighet på lika villkor och inte minst 
har man lyft fram medvetenhet hos de som utbildas för att arbeta med barn och de 
som går lärarutbildning. Under regel 4.8, som handlar om utbildning, betonas även 
här vikten av lika möjligheter till utbildning på grundskole- gymnasie och 
högskolenivå för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt att 
utbildningen är en integrerad del av den ordinarie utbildningen (Socialdepartementet, 
2008).  
 
I Salamanca 1994 anordnade Spaniens regering och Unesco en konferens där 25 
internationella organisationer åtog sig att sträva mot undervisning för alla. Dess mål 
var bland annat att förbereda skolan för att möta alla elever och i synnerhet de elever 
som är i behov av särskilt stöd (Svenska Unescorådets skriftserie, 2/2006). Den 
betonar bland annat att alla barn ska undervisas tillsammans, oavsett olikheter och 
olika behov, samt att pedagogerna bör ha kunskap om hur de på bästa sätt kan främja 
olika elevers behov genom att använda sig av olika pedagogiska inlärningsmetoder. 
Den betonar även att: 
 

Ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 
diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat 
samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de flertalet barn en 
funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och - slutligen - hela 
utbildningssystemet (s. 11).  

 
Som en följd av de internationella styrdokumenten följde även våra nationella och i 
och med införandet av 1980 års läroplan, Lgr 80, myntades begreppet En skola för 
alla. Begreppet är en politisk vision som enligt Persson (2008) är en utmaning och 
målsättning för skolan och personalen att skapa förutsättningar så att alla barn kan få 
en meningsfull skolgång. I och med diskussionen kring en skola för alla började det i 
1990-talets början ske en förändring i begreppsanvändningen. Internationellt ändrar 
man terminologin från special education till special needs education, detta för att 
betona att barn inte ska få specialundervisning för att de är speciella utan för att 
undervisningen ska anpassas till barnens behov (Haug et al., 2006).  
 
I läroplan för förskolan (Skolverket, 2011) påpekas att förskolan ska anpassa 
verksamheten till varje barns olika förutsättningar och behov samt att de barn som 
tillfälligt eller varaktigt behöver särskilt stöd ska få det. Vidare betonas att 
verksamheten bör utformas så att lärandet baseras både på samspel mellan vuxna och 
barn och genom att barnen lär av varandra.   
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Det är förskolans ansvar att hjälpa barn att utveckla:  
 

- öppenhet, respekt solidaritet och ansar, 
- förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andra människors 

situation samt vilja att hjälpa andra 
- förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av 

social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättningar (s. 7-8). 

 
 
3.5 Inkludering 
  
Enligt Brodin och Lindstrand (2010) innebär inkludering att barnet är inkluderat i en 
verksamhet och därmed är med i gemenskapen och deltar i det som händer i 
förskolan. Nilholm (2007) menar att man redan under 1950- och 1960-talet lanserade 
begrepp som integration där innebörden av begreppet var hur elever i särskilt behov 
av stöd borde undervisas och hur de skulle bli delaktiga i den ordinarie skolmiljön. 
Han menar dock att integration kan uppfattas som att någon som blivit utanför blir 
placerad och ska anpassa sig till resten av gruppen och deras villkor. Enligt Nilholm 
lanserades med tiden ett nytt begrepp, inkludering, och att det som främst skiljer 
integrering från inkludering är att det vid inkludering är skolan som ska organiseras så 
att den även passar elever i behov av särskilt stöd och inte eleven som ska anpassa sig 
till skolan. Persson (2008) menar att inkludering 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 så att ingen exkluderas ur det gemensamma och gemensamhetsskapande.  
 
Nilholm (2007) menar att det finns tre olika perspektiv som kan förklara olika sätt att 
se på barn i behov av särskilt stöd. Det första kallar han för det kompensatoriska 
perspektivet, vilket utgår från att kompensera individer för deras problem. Det innebär 
att man identifierar olika typer av problemgrupper, söker efter grundläggande 
processer som kan bidra till förståelse av deras problem för att sedan försöka 
kompensera individerna. Enligt honom har denna forskning sin grund i en 
medicinsk/psykologisk tradition, där diagnostisering är viktig för att kunna arbeta 
med grupper som uppvisar samma typ av problem. Det andra perspektivet är enligt 
Nilholm det kritiska perspektivet, där orsaken till eventuella svårigheter anses ligga 
utanför eleven och att man därför måste hitta problemet utanför eleven. Enligt detta 
perspektiv är det moderna utbildningssystemet en lösning för att kunna hantera 
elevers olikheter och man betonar att specialpedagogiken kan försvinna om sociala 
förändringar och professionella intressen förändras. Det tredje perspektivet som kallas 
för dilemmaperspektivet riktar kritik mot de andra två perspektiven. Enligt Nilholm 
kritiseras det kompensatoriska perspektivet för att det finns risk för att ett stort antal 
barn kommer att definieras som avvikande och annorlunda och att enskilda individer 
kommer att pekas ut. Det kritiska perspektivet får kritik för sin tro att 
specialpedagogiken inte behövs om sociala förändringar genomförs i skolan. De som 
företräder dilemmaperspektivet menar istället att problemen kommer att kvarstå i 
andra former.  
 
Tideman och Rosenqvist (2004) lyfter fördelarna med inkludering då de menar att 
barn i behov av särskilt stöd förutom att utveckla sina sociala relationer med andra 
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barn, utvecklar sin intellektuella stimulans och får en välgörande kunskapsutmaning. 
Författarna lyfter även fördelarna med inkludering för barn utan 
funktionsnedsättningar då de menar att dessa får större förståelse för mångfald och 
ökad medkänsla för dem som har det svårt. Vidare anser de att den pedagogik som 
ursprungligen är menad för barn i behov av särskilt stöd även kan vara bra för barn 
utan funktionsnedsättningar samt att den ökade acceptansen för olikheter på sikt leder 
till ett mindre segregerat samhälle. Däremot anser de att inkludering även kan 
användas som ett sätt att dölja enskilda barns särskilda behov och att specialiserat stöd 
riskerar att utebli och att inkluderingen då istället leder till ensamhet och isolering 
genom att inkluderingen riskerar att bli en placering utan innehåll, det vill säga en 
fysisk närvaro utan sociala relationer. De menar även att barn i behov av särskilt stöd 
kan bli mer isolerade och segregerade i ett normalt klassrum än i en 
specialklass/grupp.  
 
Begreppet inkludering är viktigt att känna till och att utan förståelse för dess innebörd 
så uteblir gemensam förståelse och önskat resultat. Det är även viktigt att pedagoger 
får relevant utbildning och fortbildning om en skola för alla så att de inte söker 
problemen hos individen utan istället söker dem i miljön, hos personalen samt i de 
situationer som erbjuds (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2007).  
 
Brodin och Lindstrand (2010) lyfter svårigheterna med inkludering på grund av 
faktorer som stora barngrupper, personalbrist, bristande kontakt med vårdnadshavare, 
bristande förberedelse inför barnets start i förskolan samt brister i personalens 
utbildning. Norling och Sandberg (2009) anser att kraven på förhöjd kompetens hos 
personalen har ökat men menar också att ökad kompetens är en vinst inte enbart för 
barn i behov av särskilt stöd utan för hela barngruppen och en förutsättning för ett 
inkluderande arbetssätt. Vidare menar Norling och Sandberg att personalen många 
gånger upplever att de inte vet om de metoder de tillämpar är de rätta vilket gör att det 
blir svårt att utveckla metoder specifikt för det enskilda barnet. De anser även att det 
många gånger råder brist på kunskap och förankring i teori och praktik vilket är en 
förutsättning för att göra en bra intervention för barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan. De anser att pedagoger, för att förstå något i sin yrkesprofession, måste 
analysera och kritiskt granska sina egna handlingar. Det är därför lämpligt om 
pedagogerna kan reflektera över sin praktik och utbildning för att på så sätt kunna 
förena teori och praktik. Det är därför enligt Norling och Sandberg viktigt att 
kommunen skapar möjligheter för personalen att utvecklas i sitt arbete via 
handledning och kompetensutbildning i syfte att säkra kvalitén i förskolan. 
Kompetensutveckling ses som viktig ur flera aspekter, dels för att personalen ges 
möjlighet att ta del av den senaste forskningen, dels genom att de får reflektera över 
förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten. 
 
 
3.6 Forskningsbakgrund  
 
I en rad statliga styrdokument, som skollag, läroplan och förordningstexter, finns det 
fastställt att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Ulla Gadler (2011) ställer 
sig frågan hur det fungerar i praktiken och om en skola för alla verkligen gäller alla? I 
sin undersökning har fem studier utförts kring uttrycket En skola för alla, skolans 
styrsystem samt enkätundersökningar genomförda med rektorer, blivande 
specialpedagoger samt en studie över elevassistentens roll. Resultatet visar att det 
finns en diskrepans mellan vad som finns formulerat i styrdokumenten och vad som 
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sedan faktiskt sker i verksamheten när det gäller en likvärdig utbildning för alla 
elever. Gadler visar också på en stor variation gällande tolkning av vilka som ses som 
elever i behov av särskilt stöd samt vilka insatser som ges för dem. Hennes slutsats är 
att vilken betydelse styrdokumenten får i verksamheten är beroende av hur de tolkas 
både av tjänstemän inom förvaltning likväl som i skola, samt hur de utför uppdraget 
men också vilka villkor som finns för genomförandet. Gadler menar att verksamheten, 
för att kunna bemöta alla elever, måste organiseras utifrån elevers olika 
förutsättningar samt personalens varierande kompetens och att det därför är viktigt att 
det finns en insikt om vilket kunnande och erfarenhet som behövs och att det därför 
krävs flexibilitet i organisationen.  
 
Enligt Rosenqvist (2007) befinner sig en stor del av specialpedagogisk forskning 
fortfarande i ett kategoriskt perspektiv där alltså eleven till stor del ses som bärare av 
problemet. Under senare år kan man enligt honom dock se en annan medvetenhet i 
forskningen, vilket lett till att allt fler projekt bedrivs i ett relationellt perspektiv. 
Tideman och Rosenqvist (2004) resonerar över utmaningen för dagens skola att 
lyckas se elevers olikheter som en resurs och tillgång istället för att betrakta 
skillnaderna som problem. I deras forskningsrapport ges med hjälp av en enkätstudie 
och fallstudie på tio grundskolor en bild av hur elever, föräldrar, lärare, 
specialpedagoger, skolledare och politiker ser på elevers skolsvårigheter och hur de 
ser på normalitet och avvikelse i grundskolan. Rosenqvist och Tideman menar att det 
trots ambitionen om en skola för alla finns ett kvardröjande synsätt och 
handlingsmönster i skolan och ett behov av att identifiera och utsortera elever som är 
avvikande. Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om olika aktörers 
uppfattningar om varför och hur elever definieras som avvikande och om hur 
undervisningen för dessa borde utformas. Resultatet visade bland annat att det som 
lyfts som specialpedagogiska problem på en skola var vardagsmat på en annan samt 
att det i processen om normalitet och avvikelse var uppfattningen om att det är eleven 
som är problembärare som dominerade och att det sällan förekom resonemang som 
förklarade barnets svårigheter i samband med omgivningsfaktorer. Man kunde även 
se att normalitetsdiskussionerna påverkades enligt aktörernas egna uppfattningar av 
en höjd ribba genom resursminskningar, ökat antal elever med 
beteendeproblem/sociala problem och så vidare. De tillfrågade föräldrarna i 
undersökningen föreföll tycka att det viktigaste var att deras barn fick någon form av 
hjälp men att de upplever det svårt att bedöma eller ha åsikter om innehållet och 
kvaliteten i hjälpen. Många föräldrar framhöll också att det krävs aktiva föräldrar för 
att deras barn ska få hjälp i dagens skola.  
 
CHILD1 är ett forskningsprojekt vars primära syfte är att studera faktorer som är 
relaterade till positivt fungerande, delaktighet och hälsa hos barn och ungdomar i 
behov av särskilt stöd, samt stöd för utveckling och lärande till barn i förskolan. I ett 
flertal projekt är ICF2 och ICF-CY3, WHO:s hälsoklassifikationssystem, central 
(World Health Organization, 2001). ICF och ICF-CY utgår från att klassificera 
kännetecken och inte personer och fokuserar på vardagsfungerande och inte på 
diagnos. De lyfter fram aktivitet och delaktighet hos individen som en central punkt. 
CHILD:s forskare är organiserade i tre temagrupper och den gruppen som fokuserar 
på barn och förskola/skola lyfter delaktighet som en viktig fråga. De utför ständigt 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Children, Health, Intervention, Learning och Development	  
2	  Classification of Functioning, Disabilaty and Health	  
3	  Classification of Functioning, Disabilaty and Health for Children and Youth	  
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aktuell forskning och några projekt som pågår just nu är bland annat Ökad delaktighet 
för elever med autism/Aspbergers syndrom i den lokala grundskolan samt Elevers 
röst inom inkludering.   
 
Björck-Åkesson (2009) undersöker vilken pedagogisk verksamhet som barn i behov 
av särskilt stöd idag erbjuds i förskolan. Hon lyfter barns utveckling, lek och lärande 
som centrala element i forskningen. Fokus ligger både på generell pedagogisk 
verksamhet, som omfattar alla barn i förskolan, samt specifika åtgärder, som 
innefattar stöd anpassat efter det enskilda barnets behov. Hon menar att det specifika 
stödet kan vara direkt riktat mot barnet eller ges indirekt via åtgärder som riktas mot 
samspel, den sociala eller fysiska miljön. Vidare anser hon att generella resurser 
fördelas utifrån samhällets prioriteringar som till exempel kan vara inkludering och en 
skola för alla, medan resurser för specifika åtgärder ofta bygger på behov av stöd för 
det enskilda barnet och där biologiska och/eller psykologiska orsaker ligger som 
grund. Det kan till exempel vara funktionsnedsättningar, koncentrationssvårigheter 
eller svårigheter att fungera i sociala sammanhang med andra barn. Resultatet visar att 
pedagogerna definierar vilka barn som tillhör gruppen barn i behov av särskilt stöd 
genom att se till vilka barn som får specifika resurser och åtgärder och att det enbart 
var en liten del av dessa barn som hade identifierade funktionsnedsättningar så som 
Downs syndrom och autism. Ett stort antal barn befann sig i gråzonen och saknade en 
formell utredning men behövde ett riktat stöd för att klara av vardagen.  
 
Dolva (2009) har undersökt möjligheter och hinder hos barn med Downs syndrom i 
den vanliga skolan under dess första år. Hon menar att vi idag har en helt annan syn 
på inkluderingsbegreppet och på barn med Downs syndrom som gör att man kan möta 
dem på deras villkor i långt större utsträckning än för några år sedan. Hon har 
undersökt hur olika villkor påverkar möjligheten till delaktighet i skola för barn med 
Downs syndrom. Studien är gjord i Norge där det är praxis att barn med Downs 
syndrom går i den vanliga skolan och Dolva menar att vanlig skola ger barnen med 
Downs syndrom stora utvecklingsmöjligheter. Hon har via sin undersökning följt 43 
barn med Downs syndrom och kartlagt hur det sociala samspelet med kamraterna 
fungerar, vad de gör tillsammans och hur de interagerar samt hur lärarna påverkar 
samspelet mellan barnen. Det hon upptäckte var bland annat att det fanns en stor 
acceptans hos klasskamraterna för barnen med Downs syndrom då de hittade sätt att 
anpassa leken efter deras styrkor och svagheter. De pedagoger som arbetade i klassen 
ansåg att deras arbete till stor del handlade om att fungera som en stöttepelare mellan 
barnen med Downs syndrom och de andra barnen genom att hjälpa till med samspel 
och kommunikation. Dolva anser att en viktig förutsättning för lyckad inkludering är 
att barnen känner varandra väl och att det då underlättar om man gått i förskolan 
tillsammans innan man går vidare till skolan. Hon menar också att pedagogerna i sin 
roll som vägledare har en svår roll där det handlar om att hela tiden avgöra hur pass 
mycket de ska blanda sig i och frågar sig därför om de är kompetenta nog att lyckas.  
 
Lutz (2006) har undersökt hur urskiljande och bedömningar av barn kan leda till 
kategorisering och vilka konsekvenser det kan få. Han ifrågasätter om inkluderingen 
verkligen inneburit att verksamheten anpassas efter barnen istället för tvärtom.  Lutz 
menar att det är vanligt att personalen ansöker om resurser för att kunna lyfta ur ett 
barn ur barngruppen för särskilda träningstillfällen och menar att förskollärarna hittar 
många lösningar på de problem som uppstår men att de upplever sig ha begränsade 
möjligheter att påverka arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  
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4. Metod 
 
Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för den metod jag använt för att få svar på 
mina frågor, för hur jag genomfört min studie samt för hur jag bearbetat mina data. 
 
 
4.1 Kvalitativ intervju som informationshämtande metod  
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör man som forskare fokusera på insamling av 
material om tidigare forskning kring ämnet man vill belysa. Eftersom jag har egen 
erfarenhet av inkludering i förskolan hade jag redan en del bakgrund men för att bli 
mer påläst har jag därför sökt bland relevant litteratur och forskning innan jag 
formulerade mitt syfte och mina frågeställningar. Jag valde att använda mig av 
kvalitativ intervju då bland annat Dalen (2008) menar att den kvalitativa 
forskningsintervjun är en metod som passar när man vill komma åt respondentens 
upplevda erfarenheter, funderingar och uppfattningar. Trost (2010) menar att den 
kvalitativa forskningsintervjun är lämplig om jag vill försöka förstå människors sätt 
att resonera eller reagera. Jag ansåg att jag kunde få bäst svar på mina frågor genom 
en kvalitativ forskningsintervju eftersom att jag ville undersöka pedagogernas 
personliga erfarenheter av förutsättningarna att tillhandahålla inkluderande miljö i 
förskolan.  
 
 
4.2 Presentation av pedagoger 
 
Enligt Johansson och Svedner (2010) är det viktigt att klargöra hur man har valt ut 
sina informanter och varför. Jag valde att intervjua sammanlagt sex pedagoger, en i 
Norrbotten, två i Stockholm samt tre i Skåne. Grunden till detta arbete är att jag 
genom mitt arbete som resurs på en förskola i Norrbotten började fundera över 
personalens förutsättningar att lyckas tillhandahålla en inkluderande förskolemiljö. 
Jag ville därför intervjua en av mina tidigare kollegor vars egna erfarenheter till stor 
del påverkat mig och mina funderingar kring en inkluderande miljö. Jag intervjuade 
personer i olika former av förskolor: kommunala, privata samt en förskola som hade 
en särskild resursgrupp där barnantalet var lite färre men där flera av barnen var i 
behov av särskilt stöd (med eller utan diagnos).  
 
De pedagoger jag intervjuat är samtliga förskollärare i åldrarna 23-55 år och har 
arbetat mellan sex månader och 29 år i förskolan. Tre av pedagogerna arbetar i privata 
förskolor och två pedagoger i kommunala förskolor. En pedagog arbetar i en särskilt 
resursgrupp i en kommunal förskola, vilket innebär att barn i behov av särskilt stöd 
placeras hos dem genom kommunens resursteam. På avdelningen finns fyra barn i 
behov av särskilt stöd (tre med diagnos) i en grupp om sammanlagt 14 barn. 
Pedagogerna har olika erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd (med eller utan 
diagnos) och inkludering, någon enbart genom tidigare vikariat medan andra har lång 
erfarenhet i olika former så som fritidsverksamhet, skola och förskola. Pedagogerna 
har olika erfarenhet av specialpedagogisk utbildning, från att enbart ha läst de kurser 
som ingår i grundutbildningen till att ha ett flertal fortbildningar bakom sig.  
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4.3 Genomförande 
 
Efter att ha tagit del av litteratur och tidigare forskning kring mitt valda ämne så 
formulerade jag ett antal intervjufrågor för att ha med mig vid intervjuerna (bilaga 1). 
Mina frågor var ostrukturerade, vilket enligt Trost (2010) innebär att den tillfrågade 
bestämmer vilken struktur svaren får. Efter att ha fått mina frågeställningar godkända 
av min handledare så tog jag först kontakt med förskolechefen i de kommuner jag 
ville utföra mina intervjuer. Jag berättade att jag ville få kontakt med och intervjua 
förskollärare inför mitt examensarbete som handlade om inkludering i förskolan. Efter 
att ha fått förslag på personer att intervjua så kontaktade jag dem via telefon, berättade 
varför jag ringde och vad syftet med studien var och vi bestämde sedan tillsammans 
lämplig tid för intervjun.  
 
Jag valde att spela in mina intervjuer med hjälp av en diktafon för att lättare kunna 
fokusera på samtalet med pedagogerna. Enligt Trost (2010) kan dock kvalitativa data 
mötas med misstänksamhet då de bygger på små urval och de på inga sätt är 
representativa för befolkning i statistisk mening. Detta är något jag tagit i beaktning 
och jag vill betona att de personer jag intervjuat inte kan ge en helhetsbild av hur 
situationen ser ut för pedagoger i förskola idag. Jag anser dock att det ändå kan ge en 
bra bild av hur olika situationer kan upplevas och ta sig uttryck hos olika pedagoger.  
 
Av de intervjuer som utfördes i Skåne så genomfördes en i ett enskilt rum och två 
utomhus då barnen sov. De två intervjuer som utfördes i Stockholm skedde i ett rum i 
anslutning till det rum där barnen befann sig. Den intervju som utfördes i Norrbotten 
utfördes via telefon där jag samtidigt med hjälp av headset och dator skrev ner 
pedagogens svar.  
 
 
4.4 Bearbetning av data 
 
Enligt Patel och Davidsson (2011) finns det fördelar med att bearbeta materialet 
direkt efter intervjun då minnet av den är färskt. Vidare menar de att en direkt 
bearbetning av materialet kan väcka tankar om hur man kan gå vidare och hur man 
kunde ha gjort saker annorlunda. Jag lyssnade därför igenom mina utförda intervjuer 
samma dag som de utfördes och skrev ner saker jag lade särskilt märke till i de olika 
intervjuerna. När sedan alla intervjuer var utförda och transkriberade kunde jag 
påbörja min analys. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär ordet analysera att 
separera något i delar eller element samt att man undersöker, jämför, begreppsliggör 
och kategoriserar sina data. Jag analyserade mitt material genom att bryta ner svaren i 
mindre delar. Mina intervjufrågor ställdes utefter en mall med grundfrågor som sedan 
under intervjun utvecklades med följdfrågor. De svar jag fick kunde därför relativt 
enkelt delas in i undergrupper med olika kategorier och dessa kunde sedan brytas ner i 
fler delar för att kartlägga respondenternas uppfattningar kring de frågor jag ställt. 
 
 
4.5 Etiska aspekter  
	  
Enligt	  Vetenskapsrådet	  (1990)	  finns	  det	  fyra	  grundläggande	  forskningsetiska	  
principer	  att	  ta	  hänsyn	  till	  när	  jag	  utför	  mina	  intervjuer:	  	  
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4.5.1 Informationskravet 
 
Innan intervjun påbörjas ska jag ge en kort information om vad målet med intervjun 
är till respondenten. Jag bör även tydliggöra att deltagandet är frivilligt och att han 
eller hon när som helst har rätt att avsluta intervjun. Jag inledde därför med att berätta 
om syftet till mitt arbete och lämnade ett samtyckesbrev (bilaga 2) innan intervjun 
påbörjades. Jag informerade också om att jag gärna ville använda mig av 
ljudupptagning under intervjun. 
 
4.5.2 Samtyckeskravet 
 
Ett samtycke till intervjun ska erhållas av respondenten innan intervjun påbörjas. När 
respondenten fått ta del av mitt samtyckesbrev och vi båda skrivit på så kunde 
intervjun påbörjas.   
 
4.5.3 Konfidentialitetskravet 
 
Respondenten bör få veta att information som framkommer under intervjun kommer 
att behandlas konfidentiellt. För mig var det viktigt att respondenten var medveten om 
att denne var helt anonym, det vill säga att varken namn på person eller arbetsplats 
kommer att nämnas. Detta eftersom att jag hoppades att det innebar att 
respondenterna kunde svara mer ärligt och sanningsenligt kring hur de upplevde sin 
arbetssituation.  
 
4.5.4 Nyttjandekravet 
 
Det är mitt ansvar som intervjuare att informera respondenten om hur och var dennes 
svar kommer att användas. I mitt samtyckesbrev betonade jag att informationen 
endast skulle användas i min uppsats och det var även något jag förtydligade via 
samtal innan intervjun påbörjades.  
 
4.5.5 Ljudupptagning 
 
Jag ville gärna spela in mina intervjuer då jag anser att det skulle vara till stor hjälp 
för mig när jag senare skulle analysera och tolka intervjuerna. Trost (2010) menar att 
det finns både fördelar och nackdelar med detta. Fördelen kan vara att jag efter 
intervjun kan transkribera samtalet ordagrant och att jag kan lyssna på betoningar och 
uttryck som annars hade kunnat vara svåra att komma ihåg. Nackdelarna kan enligt 
Trost vara att en del respondenter kan uppleva det som obehagligt att bli inspelade 
och att om ljudupptagning används så ska den vara så osynlig som möjligt för att inte 
orsaka obehag.  
 
 
5 Resultat och resultatanalys 
 
I följande avsnitt kommer det bearbetade och analyserade resultatet från de intervjuer 
som jag utfört att redovisas. Jag har valt att dela upp svaren i kategorier utefter mina 
frågeställningar då jag upplever att det blir mer lättöverskådligt. Resultatet redovisas 
utgående från följande rubriksättning: 
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- Barn i behov av särskilt stöd 
- Inkludering 
- Kompetens hos pedagogen 
- Stöd från ledning, kollegor och föräldrar 
- Inkludering och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
- Problem som uppstår i samband med inkludering 

 
 
5.1 Barn i behov av särskilt stöd 
 
Enligt Skolverket (2005) syftar inte begreppet barn i behov av särskilt stöd på någon 
enhetlig eller avgränsad grupp utan berör snarare alla barn som någon period behöver 
stöd i sin utveckling, några under vissa perioder, andra under hela förskoletiden. Det 
betonas även att barn med tydliga funktionsnedsättningar utgör en förhållandevis liten 
del av barn i behov av särskilt stöd i förskolan jämfört med barn med mer svårtolkade 
behov, till exempel koncentrationssvårigheter, språk- och talsvårigheter eller 
psykosociala svårigheter. Jag har själv funderat över vad begreppet barn i behov av 
särskilt stöd egentligen innebär och ville därför undersöka hur olika pedagoger 
resonerar kring detta.  
 
Samtliga pedagoger anser att barn i behov av särskilt stöd inte nödvändigtvis behöver 
vara barn med tydliga funktionsnedsättningar utan att det kan vara barn i olika 
situationer med olika behov. De lyfter olika orsaker som de själva anser kan ligga till 
grund för behov av särskilt stöd så som Downs syndrom, autism, ADHD, synskadade 
barn, flyktingbarn, barn med rullstol men även barn med koncentrationssvårigheter 
eller andra mer diffusa svårigheter. Flera av dem nämner att de som pedagoger har ett 
ansvar att anpassa miljön efter de behov som finns och en pedagog lyfter de barn som 
hon kallar för snurrpellarna som exempel, de barn som sällan fått en diagnos men 
som har stort behov av att få vara i en grupp med färre barn. En annan pedagog menar 
att: 
 

Man får tänka extra på och göra särskilda saker i olika situationer. Barn som till exempel 
har svårt att sitta still vid samlingar eller vid matbordet kan man hjälpa bara genom att 
finnas nära. 

 
Samtliga pedagoger upplever att trots att de har en öppen inställning till begreppet 
barn i behov av särskilt stöd så underlättar det om barnet har fått en diagnos. De 
menar att det i och med ställd diagnos blir lättare att få den hjälp, till exempel i form 
av resurser till barngruppen, som behövs. En pedagog lyfter även fördelen med 
diagnos då hon menar att det kan bli lättare både för personal, föräldrar och barnet 
själv att acceptera situationen. Flera av pedagogerna menar dock att trots att de själva 
anser att ett visst barn är i behov av särskilt stöd, samt att barnet har fått en diagnos, 
så är det ingen självklarhet att det tillsätts resurs varken för det enskilda barnet eller 
för gruppen som helhet. En av pedagogerna säger också att:  
 

Det tar tid att utreda vilka svårigheter ett visst barn har och utifrån det bedöma dess behov 
av stöd och det tar lång tid innan något överhuvudtaget händer.  

 
En annan pedagog berättar hur hon upplevt att personalen ibland nästan känner att de 
letar svårigheter hos barnen för att på så sätt kunna välja ut de barn som det är störst 
chans att de kan få resurs för, vilket de ofta har eftersom att barngrupperna är så stora.  
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Hon säger: 
 

Det är fel i systemet när vi letar ut barn för att få anledning att få extra pengar. Man får 
mecka lite och slåss lite för resurspengarna, vilken avdelning som har störst behov. Men 
visst känns det ibland som att man skulle behöva lite till. 

	  
	  
5.2 Inkludering 
 
Utan förståelse för inkluderingens innebörd så uteblir gemensam förståelse och önskat 
resultat (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2007). Jag ville därför undersöka hur 
pedagogerna ser på begreppet inkludering och hur deras erfarenheter ser ut.  
 
Samtliga pedagoger är i grunden positiva till en inkluderande miljö och menar att det i 
de flesta fall fungerar bra för alla. De anser alla att barn i behov av särskilt stöd bör 
ingå i barngruppen på ett självklart sätt och att de ska kunna vara med i olika 
aktiviteter på sina egna villkor. En av pedagogerna ifrågasätter att vi ofta sätter barn i 
särskilda fack och säger: 
 

Som jag skulle vilja jobba så ser man olikheterna som något bra och att man jobbar 
utifrån allas olika förutsättningar, oavsett. Det spelar ingen roll om det heter något eller 
inte heter något, så Kalle och Pelle har ändå sina behov och vi försöker jobba efter det.  

 
Flera av pedagogerna nämner att det är viktigt att verksamheten anpassas så att alla 
barn har chansen att lyckas om inkluderingen ska anses lyckad. En av pedagogerna 
berättar om hur de arbetar för att anpassa verksamheten så att den fungerar för alla 
och hon säger: 
 

Det är viktigt för oss att vi gör saker som alla kan vara med på. Vi väljer hellre bort grejer 
om någon inte kan följa med för att han till exempel inte kan gå i skogen. Man anpassar 
sig. Man ska vara här på samma villkor, vara med i verksamheten på samma villkor. 

 
En annan pedagog betonar att ”tanken är inte bara att barnet i behov av stöd ska 
anpassas till gruppen utan att även de andra barnen ska anpassa sig till barnet i behov 
av stöd.” 
 
Flera av pedagogerna nämner att de ibland upplevt att det varit svårt att lyckas skapa 
en god inkluderande miljö och de menar att för att alla barn ska kunna få samma 
förutsättningar så krävs fler resurser i barngruppen. En av pedagogerna berättar om en 
situation med ett barn som när det fick en diagnos fick flytta över till en grupp med 
särskilt fokus på barn i behov av särskilt stöd eftersom att de där hade fler resurser 
och möjlighet att stödja på ett annat sätt. Hon ifrågasätter att man istället för att arbeta 
för en gemensam miljö skilde barnen åt beroende på vilka behov de hade. En annan 
pedagog menar att trots personalens grundsyn så ser organisationen ut som den gör 
med 24 barn samt tre pedagoger vilket innebär att de ändå måste arbeta efter de gamla 
traditionella tankarna. Hon berättar vidare om en föreläsning som beskrev Reggio 
Emilia-pedagogik, där representanter från Reggio Emilia i Italien var på besök.  
Under träffen diskuterads ADHD-problematik och hur barn med denna 
funktionsnedsättning bemöttes i svensk förskola/skola. Representanterna från Reggio 
Emilia ifrågasatte varför pedagogerna i Sverige kände behov av att särskilja eleverna 
på grund av deras ADHD-problematik och undrade om man inte fick vara som man 
ville? Pedagogen har sedan funderat mycket på vad representanten från Reggio Emilia 
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sa och hon ifrågasätter hur vårt samhälle är uppbyggt kring hur vi har behov att sätta 
namn på saker vi inte förstår för att vi lättare ska kunna få stöd och säger: ”Du gör ju 
som du gör och jobbar utifrån vad du kan, precis som jag gör.” 
 
Hon berättar att de pratar mycket med barnen på förskolan om olikheter och om att 
alla måste få vara på sitt sätt. Hon tycker inte heller att de har särskilt många problem 
som uppstår bland barnen. Hon menar att det handlar om de vuxnas förhållningssätt 
och säger: ”Det är vi som väljer om vi vill se svårigheter eller möjligheter.” 
 
 
5.3 Kompetens och erfarenhet 
 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2007) betonar vikten av att pedagoger får 
relevant utbildning för att undvika att de söker problemen hos individen och istället 
söker dem i miljön, hos personalen samt i de situationer som erbjuds. Jag ville 
undersöka hur pedagogerna upplevde att deras kompetens och erfarenhet hjälpte dem 
i en inkluderande miljö, både i arbetet med enskilda barn i behov av särskilt stöd samt 
för gruppen som helhet.  
 
Eftersom pedagogerna har arbetat olika länge så har de olika erfarenhet av barn i 
behov av särskilt stöd samt inkludering. Samtliga har i sin grundutbildning läst kurser 
inom specialpedagogik men upplever att det inte täcker det behov som de sedan möter 
i sitt yrke. En av pedagogerna berättar hur hon idag har ganska stor erfarenhet av barn 
med ADHD, aspbergers, autism, Downs syndrom och flyktingbarn, som hon anser 
vara barn med tydliga funktionsnedsättningar, men hon och hennes kollegor fick 
ingen särskild utbildning kring dessa funktionsnedsättningar innan de mötte dessa 
barn.  
 
Två av pedagogerna har arbetat med barn med behov av teckenstöd och har därför 
gått olika teckenkurser. Den ena pedagogen har gått en kurs i teckenstöd via 
Medborgarskolan medan den andra pedagogen läst ett flertal teckenkurser och även 
varit med barnet och dess föräldrar på teckenläger. Den sistnämnda pedagogen känner 
sig trygg i sin kompetens att möta alla barn, oavsett behov, men har så också arbetat i 
nästan 30 år inom förskola, skola och fritidshem. Hon berättar om problemen att 
kunskapen och användandet försvinner när barnet inte längre går kvar på förskolan: 
 

Jag hade en väldigt öppen kommunikation med barnets assistent där vi lärde av varandra. 
Men nu när inte barnet längre går här så har mitt lärande stannat av. Jag har inte längre 
någon att byta erfarenheter med.  

 
Samma pedagog berättar hur hon kompletterat sin utbildning genom att vara på olika 
fortbildningar som anordnats av föräldrarna och en annan pedagog berättar hur de på 
avdelningen har föräldrar som är engagerade i ett nätverk som även personalen får ta 
del av och att de därigenom lärt sig mycket som de kan ha nytta av i arbetet med de 
enskilda barnen samt gruppen som helhet.  
 
En av pedagogerna arbetar i en särskild resursgrupp där fyra barn av 14 är barn i 
behov av särskilt stöd. På avdelningen finns förutom mer personal än vanligt även en 
specialpedagog. Pedagogen menar att det är en förmån och att det är ovanligt i den 
ordinarie förskoleverksamheten med en specialpedagog närvarande och att dennes 
närvaro gör henne själv mer trygg i sin arbetsroll.   
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Flera av pedagogerna nämner att de skulle önska att de hade bättre möjligheter att 
förbereda sig inför att ett barn i behov av särskilt stöd ska börja på förskolan. Som det 
ofta är nu så börjar barnet utan att personalen har någon egentlig uppfattning om 
barnets eventuella svårigheter. Samtliga pedagoger menar att de på sin nuvarande 
arbetsplats upplever att de får kompetensutbildning om det skulle behövas men att det 
främst handlar om att allt eftersom lära sig vad som fungerar för varje enskild barn. 
En pedagog säger: ”Man får i olika lägen plocka fram det man lärt sig genom åren 
och det finns inte något som fungerar i alla lägen. Man får tänka: vad funkar i det här 
läget?” 
 
En annan pedagog menar att: 
 

Det handlar till stor del om att själv läsa på och lära sig om de barn som har ett visst 
funktionshinder och man får experimentera med vad som fungerar bra för just det barnet.  

 
Samtliga pedagoger nämner kommunens stödteam, dit de vänder sig vid behov för att 
få råd och stöd i olika situationer. De menar att de känner trygghet i att de vet att de 
kan vända sig till stödteamet om de har frågor och funderingar kring ett visst barn och 
att de vid behov kan få någon från resursteamet att komma till förskolan och 
observera dels barnet i behov av särskilt stöd men även gruppen/miljön som helhet.  
 
 
5.4 Stöd från ledning, kollegor och föräldrar 
 
Gadler (2011) lyfter vikten av att styrdokumenten tolkas på rätt sätt både av 
tjänstemän inom förvaltningen som av personal i skolan. Trots ekonomiska faktorer 
som kan vara svåra att påverka är stöd från ledning och kollegor av stor vikt för det 
slutliga resultatet. Jag ville undersöka pedagogers erfarenhet av stöd från ledning, 
kollegor och föräldrar samt hur det påverkat deras arbete. 
 
Samtliga pedagoger anser att de på sin nuvarande arbetsplats upplever att de i stort 
har bra stöd från sin rektor. Flera av dem berättar hur de i olika sammanhang träffas 
tillsammans med rektorn och diskuterar situationer som uppstått och att de upplever 
att rektorn lyssnar på dem. Trots att samtliga pedagoger i nuläget överlag är nöjda så 
lyfter flera av dem tidigare arbetsplatser där det inte fungerat lika bra. En av 
pedagogerna berättar om hur hon på en tidigare arbetsplats hade en rektor som varken 
hon själv eller hennes kollegor upplevde att de hade en bra relation med. De upplevde 
att hon hade en annan grundsyn på barn i behov av särskilt stöd och inkludering och 
att hon motarbetade personalen till följd att flera i arbetslaget både blev sjukskrivna 
och med tiden till och med bytte arbetsplats.  
 
Flera av pedagogerna nämner också att de trots att de upplever att de har stöd från sin 
nuvarande rektor så är det fel på organisationen som helhet. De menar att de skulle 
vilja ha större möjlighet att påverka men att det är svårt när det finns tydliga 
ekonomiska direktiv att ta hänsyn till. En pedagog berättar hur personalen vid ett 
tillfälle fick fylla i en hälsoprofil där de reflekterade över hur de mådde. De beskrev 
där den alltmer påfrestande arbetsmiljön med stora barngrupper och känslor av 
maktlöshet och upplevde att deras rektor tog deras missnöje på allvar och sa att han 
skulle försöka förändra situationen. Trots detta var nästa punkt på dagordningen att de 
måste försöka trycka in fler barn på avdelningen (som i nuläget har två barn 
överinskrivna).  
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Hon säger: 
 

I vår kommun har vi en beställare/utförare-funktion, som innebär att rektorn svarar 
ekonomiskt inför en annan chef och därför ofta känner sig bakbunden av sina pengar. För 
oss blir det svårarbetat eftersom att oavsett om rektorn förstår oss så måste han uppfylla 
ekonomiska krav och det anser inte jag vara möjligt att kombinera. 
 

När det gäller stöd från kollegor har pedagogerna olika erfarenheter. De flesta av dem 
menar att stödet från kollegor i arbetslaget är bra och en pedagog menar att man måste 
lita på varandra i arbetslaget för att det ska fungera. Flera av pedagogerna har också 
erfarenhet av när det inte fungerar i arbetslaget. En pedagog berättar om en tidigare 
arbetsplats där hon hade svårt att möta sina kollegor och hon säger: 

 
De fokuserade ofta på problemen istället för att se möjligheterna och de ville inte anpassa 
sig till att alla hade olika behov och det gjorde arbetet i arbetslaget svårt.  

 
En annan pedagog som även hon har erfarenhet av mindre bra fungerande arbetslag 
berättar: 
 

På en tidigare arbetsplats tyckte jag inte att dem jag jobbade med hade samma syn på barn 
i behov av särskilt stöd och då blir det svårt att jobba inkluderande. Där jag jobbar nu har 
vi däremot samma grundsyn och det är mycket lättare att samarbeta. Det är jätteviktigt 
vilket förhållningssätt man har om man ska ha ett fungerande arbetslag.  

 
Flera av pedagogerna nämner också att de stundtals har haft problem med förståelse 
från kollegor på grannavdelningar. De menar att kollegorna på andra avdelningar kan 
ha svårt att förstå vad det egentligen innebär att ha barn i behov av särskilt stöd i 
barngruppen och då kanske framförallt barn med tydliga funktionsnedsättningar vilket 
innebär att det kan finnas extra resurs i barngruppen. Problem uppstår bland annat då 
det fattas vikarier i huset. En av pedagogerna säger: 
 

De ser att vi är fler vuxna men verkar inte förstå att det finns en anledning till det. Det blir 
ofta så att om det saknas vikarie i huset så får någon från vår avdelning gå över för att vi 
är fler, även om den extra personen är där för ett särskilt barn. 

 
När det gäller stöd från föräldrar har pedagogerna olika erfarenheter. Samtliga 
pedagoger betonar att de allra flesta föräldrar är positiva till att barn i behov av 
särskilt stöd finns i barngruppen och ser många fördelar med en inkluderande miljö. 
Föräldrar till barn i behov av särskilt stöd upplever att deras barn lär sig mycket av 
sina kamrater och föräldrar till övriga barn upplever samma sak, inte minst när det 
gäller förståelse för olikheter. Däremot har nästan alla pedagoger upplevelser av 
föräldrar som kan visa missnöje över situationer då de är oroliga att deras egna barn 
inte får lika mycket uppmärksamhet som barnen i behov av särskilt stöd. En pedagog 
berättar om det missnöje som fanns i hennes sons klass, där ett flertal föräldrar ansåg 
att de barn som var i behov av särskilt stöd tog för mycket resurser i anspråk och där 
föräldrarnas missnöje även spred sig till barnen. Detta är något som även en annan 
pedagog har erfarenhet av och hon upplevde det jobbigt att ingen av hennes kollegor 
tog tag i problemet och försökte lösa konflikterna. Själv var hon nyutexaminerad och 
vågade inte ta tag i det själv men såg även hon hur föräldrarnas attityd spred sig till 
barnen.  
 
Några av pedagogerna betonar hur viktigt de upplever att det är att föräldrar till barn i 
behov av särskilt stöd är öppna med de svårigheter som deras barn har eftersom att det 



	   19	  

underlättar i bemötande med övriga föräldrar och att missförstånd och missnöje då 
mer sällan uppstår. Flera pedagoger har även erfarenhet av föräldrar som är väldigt 
engagerade i sina barn och ibland kan ha orimliga förväntningar på hur mycket tid 
personalen kan lägga ner på enskilt arbete för just deras barn. En pedagog berättar: 
 

Då får vi förklara för föräldrarna att vi inte har möjlighet att göra det, dels för att vi är för 
få vuxna och dels för att det inte är så vi arbetar. Enskild träning är viktig men vi vill 
också lyfta det sociala lärandet och satsar mycket på det.  

 
Flera pedagoger betonar dock att de också uppskattar föräldrar som är engagerade i 
sina barn och vars inblandning underlättar för personalens möjligheter att bemöta 
deras barn. En pedagog säger: ”Föräldrarna har ett stort ansvar för att driva arbetet 
framåt där vi själva inte i full utsträckning hinner.” En av pedagogerna som lyfter 
vikten av stöd från föräldrarna menar att: 
 

Vi har föräldrar som tagit stort ansvar för att ordna och ansöka om bidrag för att 
underlätta för personal från förskolan att vara med på till exempel teckenläger. Vi får 
också ta del av material som föräldrarna har tillverkat hemma och de gånger jag varit på 
teckenläger så har vi ju fått tillverka material även där som vi sen kan använda på 
förskolan.  

 
 
5.5 Inkludering och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
 
Tideman och Rosenqvist (2004) lyfter fördelarna med inkludering och menar att barn 
i behov av särskilt stöd både utvecklar sina sociala relationer med andra barn, samt får 
en välgörande kunskapsutmaning. Vidare lyfter de fördelarna med inkludering även 
för barn utan funktionsnedsättningar då de anser att dessa får större förståelse för 
mångfald och ökad medkänsla för dem som har det svårt. Jag ville undersöka 
pedagogernas upplever av inkludering och lärande, både för barn i behov av särskilt 
stöd samt för övriga barn.  
 
Samtliga pedagoger är mycket positiva till inkludering och ser ett stort lärande för 
både barn i behov av särskilt stöd samt för övriga barn. För barn i behov av särskilt 
stöd fungerar övriga barn som goda förebilder som kan visa hur leken ska lekas om ett 
visst barn inte förstår. Dessa barn lär sig även att ta hänsyn och att alla är olika och en 
pedagog säger: ”För barn är det naturligt att vi är olika. Det är vi vuxna som skapar 
oförståelsen.” 
 
En pedagog berättar hur det vid ett tillfälle tillkom barn till avdelningen och hur de 
barn som redan fanns där i vissa lägen kunde ta parti för ett barn i behov av särskilt 
stöd. Hon säger: 
 

När vi fick nya barn till barngruppen så tyckte de ibland att barnen i behov av särskilt stöd 
var konstiga, de förstod dem inte och kunde vara irriterade och ibland lite taskiga. De 
andra barnen på avdelningen gick då ofta in och försvarade dem och berättade att han kan 
inte rå för det för han är liten.  

 
En annan pedagog som lyfter övriga barns utvecklande av förståelse och 
hänsynstagande berättar om en situation som uppstod då ett barn på avdelningen med 
ADHD-problematik slog sin bästa vän. Barnet som blev slaget hade då sagt:  
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”Men vet du, jag tror egentligen att han är ännu mer ledsen för han ville nog 
egentligen inte slå.”  
 
Pedagogen ger fler exempel på då hon sett hur en inkluderande miljö kan vara 
gynnsam för barn i behov av särskilt stöd: 
 

Vi har sådana där tvåsitscyklar, som gör att även barn som har svårt att cykla kan vara 
med. Då kan ett barn sitta framför och styra och trampa och det andra barnet kan åka med 
och får ju då också cykla.  

 
Flera pedagoger menar också att många av de pedagogiska tankarna och arbetssätten 
som från början är tänkt att underlätta för barnet i behov av särskilt stöd även 
underlättar för övriga barn. En pedagog berättar om hur de på avdelningen tidigare 
använde sig av tecken som stöd för ett barn med språksvårigheter och att användandet 
av tecken gynnade alla barn. En av pedagogerna menar att hon upplevt att barn i 
behov av särskilt stöd ofta lyssnar bättre på sina kamrater, jämfört med pedagogerna 
och att de iakttar för att lära. Hon nämner som exempel då de sitter i samling och 
dessa barn ofta iakttar sina kamrater för att sedan göra likadant. Samma pedagog 
betonar även sitt eget lärande och menar att hon lärt sig mycket kring hur hon kan 
bemöta olikheter när hon arbetat i en inkluderande miljö.  
 
En annan pedagog berättar om hur hon under sin utbildning gjorde praktik dels på en 
förskola och dels i särskolan. Hon upplevde att de barn i behov av särskilt stöd som 
fanns i den vanliga förskolan till stor del fick hjälp i sin utveckling av sina kamrater 
till skillnad från de barn som befann sig i särskolan. 
 
 
5.6 Svårigheter i samband med inkludering 
 
Jag har under mina år i förskolan upplevt att det varit svårt att arbeta inkluderande 
framförallt på grund av stora barngrupper och brist på personal. Hur mycket jag än 
lyfter inkluderande miljö som positiv så har jag också erfarenhet av problem som 
uppstår i samband med detta. Jag ville därför ta reda på hur andra pedagoger resonerar 
kring de problem som kan tänkas uppstå i en inkluderande miljö.  
 
Samtliga pedagoger upplever problem i samband med inkludering främst på grund av 
stora barngrupper och brist på personal. De nämner att de rent konkret har svårt att 
hinna se alla barn och att det skapar en känsla av otillräcklighet. Flera av dem nämner 
att barn i behov av särskilt stöd ofta tar mer tid i anspråk till exempel genom att 
pedagogerna behöver planera särskilt för dem eller tillverka material. De upplever att 
de redan har för lite planeringstid och att de sällan hinner med att göra det som 
planerats. Flera av pedagogerna menar också att det är svårt att få extra resurs till 
avdelningen. En av dem berättar att deras kommun har en pott att fördela och att varje 
avdelning får kämpa för att få stöd. Hon säger: ”Problemet är också att resursen sällan 
jobbar heltid så när den personen går hem så är vi ändå för lite personal för att fylla 
det behov som finns.” 
 
En annan pedagog reflekterar kring svårigheten att få resurs och över resursens roll. 
”Jag tror på integrering men jag tror att det behövs mer resurser. Inte riktat mot barn i 
behov i särskilt stöd utan till förskolan i sig.”   
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En av pedagogerna arbetar på en särskild resursavdelning och upplever inte att 
problemet med resurs är så stort eftersom att de inte behöver söka på samma sätt som 
andra avdelningar. Däremot menar hon att det ser olika ut från år till år och beroende 
på hur barngruppen är sammansatt. Vissa år kan det finnas fler barn i gruppen, 
förutom de barn som särskilt blivit placerade där genom kommunens resursteam, och 
att de därför trots allt kan uppleva att de skulle behöva mer personal. Hon nämner 
även hon problem att hinna med att planera och tillverka material, särskilt för barn i 
behov av särskilt stöd. 
 
Två av pedagogerna berättar att de kan känna frustration över att man vid 
arbetslagsplanering måste slå ihop avdelningar vilket blir svårt för vissa barn i behov 
av särskilt stöd som kan vara rymningsbenägna. En av pedagogerna berättar hur de 
har en timmes enskild planering per vecka, då de ska hinna med allt som berör 
barngruppen som helhet samt eventuellt det barn som är i behov av särskilt stöd om 
detta är deras ansvarsbarn. Hon nämner tillverkning av material, förberedelser inför 
utvecklingssamtal, planering inför det dagliga arbetet och så vidare. Hon lyfter även 
problemet att arbetslaget sällan hinner sätta sig ner och prata om enskilda barn och 
säger: 
 

Vi hinner aldrig prata om vardagspedagogik, reflektera över dokumentation eller 
bestämma hur vi ska gå vidare. Om vi behöver prata om något enskilt barn så får vi ofta 
göra det ute på gården, på rasten, när alla barn leker. Man hinner bara lyfta eventuella 
problem men man hinner aldrig slutföra och bestämma hur man ska åtgärda det. 

 
Hon berättar även hur hon för några år sedan blev sjukskriven på grund av 
utmattningssymptom och när psykologen frågade hur hon skulle räcka till alla barn 
svarade hon: 
 

Man löser allt i det lilla, istället för att tänka: hur löser vi det här i det stora perspektivet, 
så tänker man på hur man ska lösa det här just nu, i den här situationen. Man blir ju 
mästare på att lösa vardagar.  

 
Ingen av pedagogerna anser att en inkluderande miljö i sig skapar några allvarligare 
problem mellan barnen. Någon nämner att barn i behov av särskilt stöd ibland kan ha 
svårt att få vara med i leken medan en annan pedagog menar att de problem som kan 
uppstå kan göra det oavsett vem man är eller vilka problem man har.  
 
 
6 Diskussion 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka förutsättningar pedagoger i förskolan 
anser sig ha att när det gäller att tillhandahålla en inkluderande miljö. Vilka 
möjligheter de upplever och vilka faktorer som försvårar det, samt hur de upplever det 
slutliga resultatet beroende av dessa faktorer. Under mina år i förskolan har jag själv 
upplevt att trots att viljan att arbeta för en inkluderande miljö finns så har det i många 
lägen varit svårt att uppnå. Jag ville därför undersöka hur olika pedagoger upplever 
just sina förutsättningar att erbjuda en fungerande inkluderande miljö för enskilda 
barn i behov av särskilt stöd samt för barngruppen som helhet. Det resultat jag fått 
fram baseras inte på en absolut sanning utan visar på hur ett begränsat antal 
pedagoger upplever sin arbetssituation.  
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6.1 Metoddiskussion 
 
Jag valde att intervjua sex pedagoger vid fem förskolor på tre olika orter. Jag valde en 
förskola i Norrbotten, två förskolor i Stockholm och två förskolor i Skåne. Det har 
varit intressant att ta del av olika former av förskoleverksamhet i de olika 
kommunerna, både kommunala och privata förskolor, två stycken med ur- och 
skurverksamhet4 samt en avdelning som var en särskild resursavdelning.  
 
I efterhand inser att jag borde ha varit tydligare med att jag behövde prata med 
pedagoger med lång erfarenhet av yrket eftersom en av pedagogerna enbart arbetat i 
drygt ett år och att det därmed var svårt att få svar på flera av mina frågor.  Jag 
upplever ändå att resterande intervjuer gav mig material att arbeta med och anser 
samtidigt att det här visar just på hur situationen i förskolan ser ut, det vill säga att 
pedagogerna har olika erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd och inkluderande 
arbete.  
 
Under mina intervjuer använde jag mig av diktafon under för att lättare kunna 
fokusera på samtalet och vara närvarande. Detta upplevde jag fungerade bra och jag 
kände att jag fick bra kontakt och närvaro i samtliga intervjuer. Jag lånade en diktafon 
med bra ljudupptagning och trots att det vid några av intervjuerna fanns lekande barn 
i närheten var det sedan lätt att lyssna av. Det var också enkelt att efter intervjuerna 
lägga in inspelningen i datorn och transkribera den för att kunna arbeta vidare med 
intervjuerna. De flesta intervjuer flöt på bra och jag upplever att jag fick bra underlag 
att arbeta vidare med. En av de personer jag valde att intervjua var en före detta 
kollega och jag tvekade inför om jag skulle intervjua henne då jag tänkte att det kunde 
vara svårt att hålla distans under intervjun. Jag samtalade med min handledare och 
beslöt mig sedan att utföra den intervjun ändå eftersom att hennes erfarenheter av 
inkluderande miljö har varit en anledning till att jag valde att belysa just detta ämne. 
Eftersom att vi då befann oss på olika orter så kunde jag inte träffa henne personligen 
utan fick utföra intervjun via telefon. Intervjun skrevs ner på dator under intervjun 
vilket fungerade bra. Jag upplever att det material jag fick ut av denna intervju var till 
stor hjälp trots de betänksamheter jag hade inför den på grund av att den utfördes över 
telefon och att vi kände varandra sedan tidigare.  
 
Jag transkriberade första och andra intervjun innan jag utförde övriga intervjuer 
eftersom jag ville titta mer på vad min egen roll blev. När jag lyssnade på dem 
upplevde jag att jag ibland pratade lite för mycket istället för att invänta den 
intervjuades kommentarer. Det var ibland svårt att vänta in och inte komma med egna 
tankar och åsikter och även att inte bekräfta det som den intervjuade sa. Samtidigt 
anser jag att jag efter första och andra intervjun blev bättre på att hålla mig i 
bakgrunden då jag blivit mer medveten om min egen roll under intervjun.  
 
 
	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Idén	  i	  Ur-‐	  och	  skurs	  pedagogik	  är	  att	  barns	  behov	  av	  kunskap,	  rörelse	  och	  
gemenskap	  tillfredsställs	  genom	  vistelse	  i	  naturen.	  Grunden	  är	  friluftsliv,	  
utomhuspedagogik	  och	  upplevelsebaserat	  lärande	  (Friluftsfrämjandet).	  
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6.2 Giltighet och tillförlitlighet 
 
För att öka trovärdigheten i mitt arbete har jag försökt undvika påståendefrågor 
eftersom de hade kunnat forma svaret. Jag har istället försökt ställa korta öppna frågor 
så som: ”Hur upplever du att?” Och ”hur ser du på…?” Om jag inte fått ett för mig 
nog utvecklat svar så har jag ställt relevanta följdfrågor som för det mesta har lett till 
mer utvecklade svar. Trost (2010) menar att det är svårt att tillämpa begreppen 
giltighet och tillförlitlighet vid kvalitativa studier då de bygger på enskilda tankar, 
känslor och beteende De kan vara svåra att mäta eftersom de inte nödvändigtvis ger 
samma svar om man vid olika tillfällen ställer samma fråga. Trost menar vidare att för 
att ändå uppnå ett visst resultat så gäller det att intervjuaren är lyhörd och 
uppmärksammar tonfall, ansiktsskiftningar, uttryck samt kroppsrörelser och 
kroppsställningar.  
 
Jag upplever att samtliga pedagoger som jag intervjuat har varit öppna och ärliga och 
lämnat utförliga svar på mina frågor. Samtidigt har flera av dem frågat om namn på 
dem själva och förskolan kommer att synliggöras, vilket jag talat om att det inte 
kommer att göra. Eventuellt kan det finnas en oro för att vara helt ärlig kring hur man 
upplever sin arbetssituation.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskaren gör antaganden utifrån sitt eget 
perspektiv och blir medskapare av de resulterande meningarna. Mening skapas och 
uttolkas av forskaren och det är därför möjligt att en annan forskare utifrån sin 
tolkning hade kommit fram till ett annat resultat än mig. Då jag har egen erfarenhet av 
problematik som kan uppstå i samband med inkluderande miljöer så har dessa säkert 
påverkat mitt arbete även om jag har försökt att inte låta det göra det. Slutligen vill jag 
betona att jag genom att intervjua enbart sex pedagoger inte kan säga att det resultat 
jag fått nödvändigtvis gäller för majoriteten av pedagoger inom förskolan. Jag kan 
dock, av resultatet av undersökningen, samt av egen erfarenhet och många samtal 
med olika pedagoger på olika förskolor då jag arbetat inom barnomsorgen, ana att en 
stor del av pedagogerna inom förskolan upplever liknande känslor.  
 
	  
6.3 Resultatdiskussion 
 
I denna avslutande del av arbetet kommer teori att knytas samman och diskuteras i 
förhållande till viktiga iakttagelser och slutsatser som gjorts i undersökningen. Utifrån 
min undersökning har jag fått exempel på hur inkludering kan fungera i praktiken i 
både kommunala, privata och särskilda resursgrupper men jag har också blivit 
medveten om hur möjligheten att erbjuda inkludering skiljer sig åt mellan olika 
förskolor samt vad det kan bero på. Som tidigare nämnts så ställer en inkluderande 
miljö höga krav på pedagogerna då de förväntas skapa en god lärmiljö för hela 
barngruppen liksom se till de enskilda barnens särskilda behov. Stora krav ställs alltså 
på pedagogerna men förutsättningarna för att tillhandahålla en inkluderande miljö 
anser jag vara begränsade.  Min undersökning visar att en strävan mot en skola för 
alla många gånger begränsas av ekonomiska faktorer där stora barngrupper och brist 
på personal är kärnan till problemet. Denna situation skapar för många pedagoger en 
känsla av frustration och otillräcklighet.  
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I såväl nationella som internationella styrdokument så förespråkas ett inkluderande 
arbetssätt i förskola och skola. I bland annat Salamacadeklarationen (Svenska 
Unescorådet, 2/2006) framhålls vikten av att alla barn ska undervisas gemensamt 
oberoende av eventuella olikheter och svårigheter. Skolverket (2005) betonar att 
begreppet barn i behov av särskilt stöd inte syftar på någon enhetlig eller avgränsad 
grupp utan berör alla barn som någon period behöver stöd i sin utveckling, några 
under vissa perioder, andra under hela förskoletiden. Min undersökning visar att 
samtliga pedagoger bekräftar denna betydelse och betonar att det är de själva som 
avgör vad som anses vara ett barn i behov av särskilt stöd. De menar att det ofta kan 
handla om barn som av olika anledningar har svårt att fungera när barngruppen blir 
för stor och att det inte nödvändigtvis behöver innebära att barnet har en tydlig 
funktionsnedsättning. Vi förväntas tillhandahålla en inkluderande miljö och en skola 
för alla men jag upplever att det är svårt uppnå, någon som även Gadler (2011) visar 
då hon menar att det som lyfts som självklara mål att sträva mot i våra styrdokument 
inte lika självklart uppfylls i praktiken. Gadler lyfter också att ett stort problem ligger 
just i vilka förutsättningar som finns för genomförandet och att verksamheten måste 
organiseras utifrån elevers olika förutsättningar och att det därför krävs en flexibilitet 
i organisationen.  
 
Brodin och Lindstrand (2010) menar att de problem som uppstår med att erbjuda en 
inkluderande förskolemiljö inte främst handlar om pedagogernas grundsyn utan 
snarare om brist i personalens utbildning, personalbrist, stora barngrupper eller 
bristande förberedelser inför barnets start i förskolan. Jag ville i min undersökning ta 
reda på hur pedagogerna upplevde att deras erfarenhet och kompetens spelade in och 
fick veta att de flesta pedagogerna inte hade någon mer specialpedagogisk utbildning 
än den som ingick i grundutbildningen till förskollärare. Samtliga pedagoger menar 
att de istället genom åren samlat på sig erfarenheter och att de inför varje enskild 
situation måste prova och se vad som funkar i just den situationen. Jag upplever att 
det ställs höga krav på pedagoger som förväntas bemöta och erbjuda varje enskilt barn 
rätt stöd, inte alltför sällan utan någon särskild specialpedagogisk kompetens. Jag kan 
tolka en osäkerhet hos pedagogerna inför detta faktum, även om vissa av dem 
upplever att de känner sig trygga i sin roll, samt att flertalet pedagoger nämner att de 
uppskattar att de vid behov kan få stöd av kommunens resursteam.  
 
Flera av pedagogerna berättar hur de stora barngrupperna och bristen på personal gör 
att de tvingas arbeta efter gamla traditionella tankar, något som kan ses som ett stort 
misslyckande. Tideman och Rosenqvist (2004) menar att utmaningen för dagens skola 
främst är att lyckas se elevers olikheter som en resurs och tillgång istället för att 
betrakta skillnaderna som ett problem. Min undersökning visar att pedagogerna i 
grunden ser olikheter som en resurs men att de förmodligen skulle kunnat utveckla 
detta mera om förutsättningarna var större. När det gäller barn i behov av särskilt stöd 
så menar flera av pedagogerna att en diagnos ofta är nödvändigt för att avdelningen 
ska få resurs i form av extra personal eller assistent till ett enskilt barn. Behovet att 
ställa diagnos på barns svårigheter kan i sig resultera i ett särskiljande, vilket kan 
kopplas till ett kompensatoriskt perspektiv, som enligt Nilholm (2007) utgår från att 
man identifierar olika typer av problemgrupper och försöker kompensera dem för 
deras problem. Enligt Nilholm har detta perspektiv sin bakgrund i en 
medicinsk/psykologisk tradition där just diagnostisering är viktig. Trots att våra 
styrdokument betonar att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till varje 
enskilt barns förutsättningar och behov (Skolverket, 2011) så visar min undersökning 
att verkligheten många gånger ser annorlunda ut.   
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Trots att pedagogerna många gånger upplever frustration över sin situation så är de 
positiva till en inkluderande miljö både för barn i behov av särskilt stöd samt för 
övriga barn. De lyfter samspel och gemenskap som en förutsättning för lärande, vilket 
kan kopplas till ett sociokulturellt perspektiv på lärande där Vygotskijs tankar om 
samspel och gemenskap är väsentliga. Björk-Åkesson (2009) menar att specifikt stöd 
för barn i behov av särskilt stöd kan vara just åtgärder som riktas mot samspel och 
sociala relationer, något som flera av pedagogerna nämner att de försöker arbeta extra 
med. Eftersom barn i behov av särskilt stöd ofta behöver just hjälp med 
kommunikation och övriga sociala situationer så visar min undersökning att de stora 
barngrupperna många gånger försvårar detta. Med många barn och brist på personal 
blir det svårt att hinna sitta bredvid och finnas som stöd i sociala sammanhang, något 
som ofta behövs för att barn lättare blir delaktiga i leken, som i sin tur utvecklar 
lärandet. Brodin och Lindstrand (2008) lyfter lekens roll för lärandet och menar att 
”alla barn har rätt till lek men också att alla barn behöver leka för att utvecklas” (s. 
87).  
 
Enligt Säljö (2010) är barn med funktionsnedsättningar i stort behov av att interagera 
med andra människor. Genom att se hur andra gör kan de lära av dem, även om det 
kan ta tid att befästa kunskaperna. Flera av pedagogerna bekräftar att barn i behov av 
särskilt stöd ofta iakttar sina kamrater till exempel på samlingar och i lekar och gör 
sedan likadant. Även Sträng och Persson (2003) betonar att barn lär sig genom att 
uppmärksamma hur andra gör, genom att själva agera och genom att kommunicera 
med människor i omgivningen. Inte minst anser jag det därför viktigt att de vuxna 
visar ett önskvärt beteende och att de samtalar med barnen om olikheter. En av 
pedagogerna berättar hur de pratar mycket med sina barn om hur alla måste få vara på 
sitt sätt. Hon upplever inte heller att det uppstår några större problem mellan barnen 
därför att de pratar så mycket med barnen om olikheter.  
 
I mitt arbete framkommer det att pedagogernas möjligheter att tillhandahålla en 
inkluderande verksamhet till stor del påverkas av stöd från rektor, kollegor samt 
föräldrar. Samtliga pedagoger upplever att de har bra stöd i nuläget men har alla 
erfarenhet av det motsatta. Flera av dem betonar att de upplever att de har stöd från 
sin rektor men att de också är medvetna om att denne har egna direktiv som måste 
uppfyllas och inte heller kan påverka i alla lägen, trots att viljan kanske finns. Min 
undersökning visar att det främst värderas som viktigt är stöd från de närmsta 
kollegorna. Flera pedagoger betonar hur viktigt det är att man i arbetslaget har ett 
gemensamt förhållningssätt för att lyckas med det man tar sig för. När det gäller 
kollegor på egna och andra avdelningar verkar problemet många gånger vara att det 
brister i förståelsen för vad resursens roll på avdelningen är. Flera av pedagogerna 
nämner att vid vikariebrist så får resursen hoppa in som vikare, trots att den personen 
är anställd för att finnas antingen för ett enskilt barn eller som extra stöd i 
barngruppen och det är tydligt att kampen om personal på förskolorna blivit en 
kärnfråga. Som en av pedagogerna nämnde kan hon uppleva att man ibland letar 
problem hos barnen för att kunna konkurrera om de eftertraktade resurserna som hon 
upplever att de måste slåss om. Ett påtvingat sätt att se på barn som kan återkopplas 
till ett kategoriskt perspektiv med en syn på barnet som problembärare. 
 
Samtliga pedagoger menar att det vanligaste är att barnens föräldrar är positiva till 
inkludering. Föräldrar till barn i behov av särskilt stöd upplever att deras barn lär av 
sina kamrater och övriga föräldrar upplever att deras barn utvecklar förståelse för 
olikheter. Att konflikter ändå kan uppstå är inte något som egentligen är konstigt. Jag 
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har förståelse för att föräldrar kan uppleva att barn i behov av särskilt stöd tar tid från 
deras egna barn men jag anser också att det är pedagogernas skyldighet att arbeta för 
att begränsa de motsättningar som kan uppstå. Min undersökning visar att 
pedagogerna upplever att de vid vissa tillfällen kan samtala med föräldrar som 
upplever problem i samband med inkludering men också att det vid andra tillfällen 
kan vara svårt. Pedagogerna kan också uppleva problem med föräldrar som är väldigt 
engagerade i sina barn ibland har orimliga förväntningar på hur mycket tid personalen 
kan lägga ner på enskilt arbete för just deras barn. Samtidigt betonar de hur föräldrar 
många gånger underlättar deras arbete just för att de är så engagerade och en pedagog 
menar att föräldrarna har ett stort ansvar att driva arbetet framåt vilket underlättar då 
de själva inte alltid hinner. En svår balansgång alltså. 
 
En skola för alla är enligt Persson (2008) en utmaning och förutsättning för skolan 
och dess personal att skapa förutsättningar för alla barn att inom ramen för 
grundskolan få en meningsfull skolgång. Anne-Stine Dolvas undersökning är 
intressant då den undersöker möjligheter och hinder hos barn med Downs syndrom i 
skolor i Norge där det är praxis att barn med Downs syndrom går i vanlig skola. 
Dolva menar att vanlig skola ger barn med Downs syndrom stora 
utvecklingsmöjligheter vilket även Tideman och Rosenqvist (2004) lyfter då de menar 
att barn i behov av särskilt stöd i en inkluderande miljö utvecklar sin intellektuella 
stimulans och får en välgörande kunskapsutmaning. Jag anser att alla barn behöver 
utmanas för att utvecklas optimalt och att vi därför behöver en inkluderande 
verksamhet, något som även en av de tillfrågade pedagogerna reflekterat över och 
berättar om kring sina erfarenheter av särskola kontra vanlig skola. Hon arbetade 
under sin praktikperiod på en vanlig förskola samt en särskola och upplevde att det 
var lättare att se hur de barn i behov av särskilt stöd som gick i den vanliga förskolan 
gick framåt i utvecklingen till skillnad från barnen i särskolan. Även om hon inser att 
hon inte kan jämföra rakt av så upplevde hon att de förebilder som de barn i behov av 
särskilt stöd fann i sina kamrater på förskolan saknades i särskolan. Dolva (2009) 
lyfter även lärandet för klasskamraterna i sin undersökning och menar att det fanns en 
stor acceptans hos dem för barnen med Downs syndrom då de hittade sätt att anpassa 
leken efter deras styrkor och svagheter. Dolva menar vidare att en viktig förutsättning 
för lyckad inkludering är att barnen känner varandra väl och att det då underlättar om 
man gått i förskolan tillsammans innan man går vidare till skolan.  
 
Min undersökning visar att det trots en ambition om att arbeta inkluderande är svårt 
med måluppfyllelse i praktiken. Pedagogerna upplever sig begränsade framförallt av 
för stora barngrupper och brist på personal vilket försvårar deras möjligheter att hinna 
se det enskilda barnet liksom barngruppen som helhet. Problem uppstår med att kunna 
bemöta varje enskilt barn, hinna med att planera för den pedagogiska verksamheten 
och ett flertal pedagoger har även erfarenhet av samarbetssvårigheter med både 
kollegor och ledning. Samtidigt visar min undersökning att samtliga pedagoger är 
positiva till en inkluderande miljö och ser stora vinster både för enskilda individer 
samt för gruppen som helhet. Tideman och Rosenqvist (2004) menar att en av 
fördelarna med inkludering är att det skapas en större förståelse för mångfald och att 
den ökade acceptansen för olikheter på sikt leder till ett mindre segregerat samhälle. I 
vår läroplan betonas att vi ska sträva mot en skola för alla och jag är övertygad om att 
vi för att nå de målen måste börja med en förskola för alla, en förskola som når upp 
till målen om en inkluderande miljö. För detta krävs dock att det finns personal som 
täcker behovet och därmed också barngrupper med färre barn.  
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6.4 Förslag till framtida forskning 
 
Under	   arbetes	   gång	   har	   jag	   kunnat	   ta	   del	   av	   en	   stor	   mängd	   litteratur	   och	  
forskning	  som	  diskuterar	  inkluderingens	  betydelse,	  framförallt	  för	  barn	  i	  behov	  
av	   särskilt	   stöd.	   Att	   hitta	   liknande	  material	   kring	   inkluderingens	   betydelse	   för	  
hela	  barngruppen	  har	  varit	  svårare,	  även	  om	  det	  nämns	  i	  ett	  flertal	  sammanhang.	  
Mitt	  syfte	  med	  detta	  arbete	  var	  att	  undersöka vilka förutsättningar pedagoger anser 
att de har för att lyckas tillhandahålla en inkluderande miljö. Jag upplever att det har 
varit svårt att hitta material som belyser de faktorer som många pedagoger upplever 
begränsar deras möjligheter att tillhandahålla en inkluderande miljö, till exempel hur 
ekonomi och stöd från ledning, kollegor och föräldrar kan spela en stor roll för det 
slutliga resultatet. Jag skulle därför vilja se mer forskning kring detta och välkomnar 
en debatt kring dessa viktiga frågor. 	  
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8 Bilagor 
 
 
8.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
 

• Vad	  har	  du	  för	  utbildning?	  
	  

• Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  inom	  förskolan?	  
	  

• I	  vilken	  omfattning	  har	  du	  stött	  på	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  under	  din	  
yrkestid?	  
	  

• Hur	  definierar	  du	  begreppet	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd?	  	  
	  
(Vilken	  är	  den	  vanligaste	  problematiken	  hos	  de	  barn	  du	  möter	  och,	  
reagerar	  man	  olika	  beroende	  på	  vilket	  funktionshinder	  man	  möter?)	  
	  

• Vad	  innebär	  begreppet	  inkludering	  för	  dig?	  
	  

• Vad	  är	  din	  erfarenhet	  av	  inkludering	  på	  eventuella	  tidigare	  arbetsplatser?	  
Positivt/negativt	  och	  i	  så	  fall,	  vad	  tror	  du	  att	  det	  beror	  på?	  

	  
• Hur	  ser	  din	  eventuella	  utbildning/kompetensutveckling	  för	  att	  bemöta	  

barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  på	  förskolan	  ut?	  
	  

• Hur	  upplever	  du	  att	  din	  utbildning/din	  erfarenhet	  hjälper	  dig	  att	  bemöta	  
barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd/hjälper	  dig	  att	  arbeta	  för	  en	  inkluderande	  
förskola,	  dvs	  för	  hela	  barngruppen?	  

	  
• Hur	  upplever	  du	  stöd	  från	  ledning,	  föräldrar,	  kollegor?	  Har	  ni	  samma	  

inställning	  till	  inkludering	  i	  förskolan	  och	  hur	  påverkar	  det	  arbetet?	  
	  

• Hur	  viktigt	  upplever	  du	  att	  det	  är	  att	  barnet	  har/får	  en	  diagnos?	  
	  

• På	  vilket/vilka	  sätt	  arbetar	  ni	  för	  ett	  inkluderande	  arbetssätt	  på	  
förskolan?	  	  
	  

• Hur	  anser	  du	  att	  en	  inkluderande	  förskolemiljö	  påverkar	  det	  enskilda	  
barnet/övriga	  barn/hela	  barngruppen?	  
	  

• Kan	  du	  ge	  exempel	  på	  situationer	  när	  inkludering	  fungerar	  bra	  i	  förskolan	  
utifrån	  ett	  lärandeperspektiv	  (t.ex.	  vid	  lek,	  matsituation,	  samling,	  
turtagning	  osv)?	  
	  

• Kan	  du	  ge	  exempel	  på	  situationer	  då	  det	  fungerar	  mindre	  bra?	  
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• Vilka	  kompetenser	  anser	  du	  att	  barnen	  utvecklar	  i	  en	  inkluderande	  miljö,	  
såväl	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  som	  andra?	  
	  

• Upplever	  du	  några	  fördelar/nackdelar	  med	  att	  arbeta	  inkluderande	  och	  i	  
så	  fall	  vilka?	  
	  

• Hur	  upplever	  du	  att	  eventuella	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  är	  delaktiga	  i	  
barngruppen?	  

	  
• Hur	  skulle	  du	  vilja	  beskriva	  dina/dina	  kollegors	  förutsättningar	  för	  att	  

arbeta	  i	  en	  inkluderande	  förskolemiljö?	  Känner	  ni	  att	  ni	  har	  stöd	  från	  
ledningen,	  får	  rätt	  utbildning,	  resurser	  osv?	  
	  

• Hur	  upplever	  du	  er	  möjlighet	  att	  påverka	  en	  eventuell	  icke-‐önskvärd	  
situation?	  
	  

• Hur	  upplever	  du	  att	  ni	  i	  arbetslaget	  har	  fått	  möjlighet	  till	  förberedande	  
arbete	  då	  ni	  ska	  ta	  emot	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd,	  och	  i	  så	  fall	  på	  vilket	  
sätt?	  (Har	  ni	  fått	  bakgrundsinformation	  om	  barnet,	  får	  ni	  tid	  att	  sitta	  ner	  
och	  prata	  igenom	  hur	  ni	  kan	  jobba,	  fortbildning,	  handikappanpassa	  
lokaler,	  resurs	  osv?)	  
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8.2 Bilaga 2: Samtyckesbrev 
 
 
Samtycke	  inför	  intervju	  
	  
Respondentens	  medverkan	  i	  intervjustudien	  är	  konfidentiell.	  Svaren	  kommer	  
endast	  att	  användas	  i	  den	  aktuella	  uppsatsen	  och	  varken	  namn	  på	  respondenten	  
eller	  namnet	  på	  arbetsplatsen	  kommer	  att	  nämnas.	  
	  
För	  att	  på	  bästa	  sätt	  kunna	  fokusera	  på	  samtalet	  kommer	  ljudupptagning	  att	  
användas.	  Efter	  att	  intervjun	  har	  sammanställts	  kommer	  ljudupptagningen	  att	  
raderas.	  Om	  ljudupptagning	  inte	  känns	  bekvämt	  för	  respondenten	  kommer	  
istället	  anteckningar	  att	  användas.	  
	  
Intervjun	  är	  frivillig	  och	  respondenten	  kan	  när	  som	  helst	  avbryta	  om	  det	  är	  
något	  som	  känns	  fel.	  
	   	   	   	  
	  
	  
	  
Eventuella	  ändringar	  och	  tillägg	  
	  
	  
............................................................................................................................................................	  
	  
	  
	  
	  
Datum	  
	  
	  
…………………………	  
	  
	  
Härmed	  intygar	  respondenten	  att	  villkoren	  ovan	  godkänns	  
	  
	  
…………………………………………………………………………………………………………………	  
 
 
 


