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Abstract 
 

Syftet med studien är att undersöka specialpedagogers uppfattning kring 

inkludering i förskolan, och vilket stöd de kan erbjuda förskolläraren. För att samla in 

data gjordes kvalitativa intervjuer med fyra specialpedagoger i olika kommuner. Den 

teorianknytning som använts för att analysera resultatet är den sociokulturella teorin, där 

vi tar stöd i socialt samspel, verksamhet och verktyg. Resultatet visar att 

specialpedagogerna kan uppfatta inkluderingsbegreppet som svårt och komplext. Trots 

detta så visar resultatet också att det finns en samsyn på inkludering, att alla barn ska 

känna tillhörighet i ett socialt sammanhang. Informanterna talar om vikten av det 

sociala samspelet. Vidare beskriver specialpedagogerna de olika former av stöd de kan 

erbjuda i verksamheten. Dessa stöd innefattar rådgivning, handledning, fortbildning, 

samt fysiska hjälpmedel i form av AKK (Alternativ och kompletterande 

kommunikation) och anpassningar av den materiella kontexten som kan underlätta 

arbetet med inkludering av barn i behov särskilt stöd. Just den fortbildande delen 

beskrev specialpedagogerna som förebyggande och denna del kan förändra 

arbetssituationen för specialpedagogen och sättet förskolläraren ställer sig till det 

inkluderande arbetet.  

 

 

Nyckelord: Förskola, Inkludering, socialt samspel, specialpedagoger, verktyg för 

inkludering  

Keywords: Inclusion, Preschool, Social interaction, special education teacher, tools for 
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Inledning  

I dagens förskola blir barngrupperna allt större vilket är en faktor som kan påverka 

förskollärarens arbete (Pramling Samuelsson, Sheridan & Williams, 2015). Asplund 

Carlsson, Kärrby och Pramling Samuelsson (2001) menar att mindre barngrupper är 

mer fördelaktigt för barn i behov av särskilt stöd. Att många förskollärare inte anser sig 

ha den rätta kompetensen för att arbeta inkluderande med barn i behov av särskilt stöd 

(Hannås & Bahdanovich Hanssen, 2016) kan visa sig bli problematiskt i förhållande till 

de stora barngrupper som nu existerar i dagens samhälle. Om detta säger även 

Läroplanen för förskolan att förskolan särskilt ska uppmärksamma barn i behov av 

särskilt stöd (Skolverket, 2018). Med referens till stora barngrupper och att många 

förskollärare inte anser sig ha rätt kunskap och medel för att arbeta inkluderande, kan 

det antas att specialpedagogens roll i förskolan är av stor vikt för att det inkluderande 

arbetet ska främjas. Vikten av specialpedagogens arbete är något som Renblad och 

Brodin (2014) tar upp. De menar att specialpedagogernas arbete har stor betydelse för 

verksamheten. 

Detta ligger till grund för att vi har valt att undersöka specialpedagogens perspektiv 

i denna studie för att belysa det arbete specialpedagoger utför och vilken syn de har på 

inkludering. Vi vill också med denna studie undersöka vilket stöd specialpedagogen kan 

erbjuda förskolläraren. Enligt tidigare forskning kan detta stöd beroende på personliga 

erfarenheter och värderingar se olika ut (von Ahlefeld Nisser, 2014). Då inkludering 

handlar om “att ingå i en viss grupp” (NE, 2019) vilket även är ett socialt sammanhang 

har vi valt att analysera resultatet av studien med hjälp den sociokulturella teorin.   

I detta arbete kommer vi att använda oss av termen “pedagoger” för att benämna 

personalen i förskolan. Just för att detta är termen som våra specialpedagoger använder 

sig av i intervjuerna och för att den hänvisar till både förskollärare, barnskötare samt 

vikarier då alla dessa har en viktig roll i det inkluderande arbetet.  

Denna studie disponeras enligt följande: Efter inledning presenteras studiens Syfte 

och Frågeställningar som följs av Bakgrund där vi presenterar Inkludering i 

styrdokumenten samt olika begrepp vi valt att använda oss av. Därefter följer 

avsnittet Tidigare forskning där vi sammanfattar och tematiserar våra insamlade 

forskningsartiklar och en Teorianknytning där vi beskriver på vilket sätt vi kommer 

använda oss av den sociokulturella teorin. Detta följs av Metod där den valda metoden 

presenteras samt på vilket sätt studien genomförts men också vilka överväganden 

gällande urval, etik, reliabilitet och validitet som gjorts i studien. Därefter presenteras 

studiens Resultat som följs av en Diskussion med underrubrikerna Metoddiskussion, 

Resultatdiskussion, Slutsats och Fortsatt Forskning.    
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Syfte  

Syftet med studien är att undersöka specialpedagogers uppfattningar om inkludering i 

förskolan då det visat sig vara ett svårtolkat begrepp, och specialpedagogens 

arbetsuppgifter i förskolan ses som osäkra.  
 

Frågeställningar 

• Vad innebär inkludering i förskolan för specialpedagoger?  

• Vilket stöd kan specialpedagoger erbjuda förskollärare? 

 

Bakgrund och begrepp 

I detta avsnitt avser vi att redogöra för hur läroplanen och skollagen tar upp inkludering 

i förskolan. Vi diskuterar även hur vi ser på begreppen inkludering och integrering, och 

på vilket sätt vi valt att tolka begreppens betydelse. Vi diskuterar även varför vi valt att 

använda oss av begreppet inkludering istället för integrering.   

 

Inkludering i skollag och läroplan  

När det kommer till bestämmelser om särskilt stöd i förskolan säger skollagen att de 

barn som är i behov av särskilt stöd skall ges detta (SFS 2010:800). Det är förskolans 

rektor som ska se till att barnet får det stöd som krävs och barnets föräldrar ska ges 

möjlighet att delta i utformningen av sagda stöd. Läroplanen för förskolan säger att:   

  

Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas 

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

stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och 

förutsättningar. (Skolverket, 2018 s. 6)  

 

Därtill menar läroplanen också att:  

 

Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens 

utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att 

barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. 

(Skolverket, 2018 s.11)  

 

Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) slår fast att utbildning ska vara 

lika för alla och tar främst upp undervisningsfrågor som handlar om barn i behov av 

särskilt stöd. Salamancadeklarationen har översatts till svenska, denna översättning kan 

dock tolkas som problematisk med hänvisning till de ordval som gjorts. I 

Salamancadeklarationen används begreppen “inclusion” samt 

“inclusive education” vilket har översatts med “integrering” i den svenska 

översättningen. Denna översättning kan då bli problematisk när det kommer till tolkning 

av deklarationen då begreppen “integrering” och “inkludering” har olika innebörd, då 
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ett integrerande arbetssätt kan handla om att anpassa eleven efter miljön medan ett 

inkluderande arbetssätt kan innebära att verksamheten anpassas efter elevens behov.   

  

Begreppen inkludering och integrering  

Enligt Nationalencyklopedin (2019) beskrivs “integrera” som “få att 

sammansmälta till en helhet”. Detta kan tolkas som att barn ska integreras in i den 

vanliga förskolan genom att anpassat för att kunna ingå i en helhet. Att en individ måste 

förändras för att ha en plats, och att vara annorlunda kan tolkas som något dåligt. 

Förklaringen (NE, 2019) till begreppet “inkludering” lyder “att låta ingå som del i viss 

grupp”. Detta kan i sin tur tolkas som att barn i behov av särskilt stöd kan ingå och har 

en egen plats i gruppen. Att de kan vara med på sina egna villkor och utifrån 

sina förutsättningar.  

Gustavsson och Hjörne (2015) refererar till en snäv definition av begreppet 

inkludering som pekar på att inkludering handlar om att inkludera barn med 

funktionsnedsättningar och särskilda behov i reguljära klassrum. Gustavsson och Hjörne 

(2015) menar även i sin studie att det finns en något bredare definition av inkludering 

som går ut på att inte se barnens funktionsnedsättningar utan att se alla barn som olika 

och i behov av olika saker och att det är skolans uppgift att möta alla barn på ett 

inkluderande sätt. Med hänvisning till Gustavsson och Hjörne (2015) styrks påståendet 

att inkludering handlar om att anpassa omgivningen och inte barnet.  

I denna studie används begreppet inkludering snarare än integrering då inkludering 

till skillnad från integrering handlar om att anpassa miljön och det som finns runt 

barnen efter de behov barnen har istället för, som med integrering, anpassa barnen efter 

den redan befintliga miljön på förskolan. Just begreppet inkludering återfinns inte i de 

svenska styrdokumenten, trots detta anses det svenska skolsystemet arbeta för ett 

inkluderande förhållningssätt. I styrdokumenten läggs istället fokus på krav om 

stödinsatser och utredningar. Hur dessa stödinsatser sedan utformas ser dock olika ut 

eftersom det blir en tolkningsfråga då utformningarna av dessa stödinsatser färgas av 

personliga erfarenheter och värderingar (von Ahlefeld Nisser, 2014).  

 

Nära lärarskap  

Gerrbo (2012) presenterar begreppet “nära lärarskap” i en avhandling där syftet var att 

analysera den specialpedagogiska verksamheten i skolor som uttryckligen sagt sig 

arbeta mot en-skola-för-alla. I avhandlingen framkommer det flera specialpedagogiska 

insatser där en av dessa är närhet, vilket syftar på en professionell, pedagogisk närhet 

mellan den vuxna, framförallt klassläraren men också specialpedagogen, specialläraren 

eller assistenten, och eleven. Relationen mellan den vuxne och barnet är därmed av stor 

vikt för att det ska finnas ett ömsesidigt förtroende och en förståelse och tillit till barnets 

förmåga (Gerrbo, 2012).  Då “Nära lärarskap” i avhandlingen har använts som ett 

verktyg avser vi att se om detta är något som används inom förskolan som ett verktyg 

för barn i behov av särskilt stöd.  
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Tidigare forskning  

De forskningsartiklar som använts i denna studie har sökts fram i två olika databaser, 

Discovery och Eric. En detaljerad beskrivning över hur artiklarna sökts fram bifogas i 

bilaga 1. Här redovisas den forskning som granskats under arbetet. Den visar på 

förskollärarens och specialpedagogens olika syn på inkludering och tar även upp en del 

medel som kan användas under det inkluderande arbetet. Forskningen har delats in i tre 

kategorier i relation till studiens frågeställningar varav den sista kategorin har delats in i 

ytterligare tre underkategorier.   

 

Förskolläraren och inkludering 

Forskning (Bendová, Čecháčková, & Šádková, 2014) visar att det förekommer lärare i 

Tjeckien som inte kan definiera skillnaden mellan att arbeta integrerande och 

inkluderande med barn i behov av extra stöd. Studien pekar även på att det finns brister 

i kompetensen hos förskollärarna när det kommer till att arbeta inkluderande med barn i 

behov av stöd (Bendová, et al. 2014). I en studie om inkludering i förskolor i Zimbabwe 

av Majoko (2017a) framkommer det att förskolläraren bör ha kunskaper om de 

sociokulturella perspektiven på lärande för att kunna arbeta inkluderande. Det framkom 

också att personlig erfarenhet eller utbildning inom inkludering bidrar till en mer positiv 

attityd mot ett inkluderande arbetssätt. Studien visar också på motsatsen där 

förskollärare med ingen utbildning eller erfarenhet av ett inkluderande arbetssätt visade 

på mindre förståelse och skepsis mot arbetssättet (Majoko, 2017a).  

I Hannås och Bahdanovich Hanssens (2016) forskning visade resultaten att de 

norska pedagogerna ansåg sig ha mindre kompetens och vara i större behov av hjälp än 

de vitryska pedagogerna. De norska förskollärarna i studien berättade att de kunde 

känna stor frustration över att inte veta hur de skulle arbeta inkluderande med barn i 

behov av särskilt stöd medan de vitryska ansåg att de hade den rätta kompetensen. Det 

framkom även i studien att i de vitryska förskolorna var det vanligt att 

specialpedagogerna eller annan personal med rätt kompetens arbetade med barnen med 

svårigheter dagligen. De norska förskollärarna som inte ansåg sig ha denna kompetens 

uttryckte även stor frustration över att extern hjälp i vissa fall kunde dröja till den grad 

att förskollärarna inte ansåg att det var värt att be om den (Hannås & Bahdanovich 

Hanssens, 2016).   

I detta avsnitt diskuteras förskollärarens uppfattning om inkludering, och det 

framkommer att både förskollärare och andra grupper i stor utsträckning inte anser sig 

ha tillräcklig kunskap om begreppet för att arbeta inkluderande. Med detta vill vi lyfta 

specialpedagogens roll och ansvarområden, och att det är en del i dennes uppdrag att 

stärka pedagogernas kompetens kring det inkluderande arbetet.  

 

Specialpedagogen och inkludering 

I en studie av Renblad och Brodin (2014) har forskarna intervjuat kommunens tre 

specialpedagoger. Resultatet av denna studie visar på att specialpedagogerna anser att 

deras roll i förskolan innebär att vara ett stöd för förskollärarna, att bidra med 
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rådgivning, handledning och tankeutbyte (Renblad & Brodin, 2014). Specialpedagogen 

ska också bistå förskolläraren i utformning av handlingsplaner för de barn som är i 

behov av särskilt stöd, att bistå med kompetensutveckling och förståelse för barnets 

behov och utveckling samt regelbunden kontakt med barnets vårdnadshavare.  

Specialpedagogerna förespråkar ett inkluderande arbetssätt där arbetet innefattar 

alla barnen i barngruppen men att vissa insatser sätts in för att möjliggöra delaktighet 

för alla barn. En brist som specialpedagogerna pekar på är att förskollärarna ibland 

känner en osäkerhet inför att bedöma barnen samtidigt som de ofta undviker 

föräldrarnas frågor om barnets utveckling. Detta kan även innebära att barnet inte får ett 

fullgott stöd och att utvecklingen kan hämmas. Studien visar på att det finns ett stort 

behov av specialpedagoger i förskolan och att specialpedagogen själv anser att dennes 

arbete är av stor vikt för förskoleverksamheten (Renblad & Brodin, 2014).  
 

Insatser  

Forskning menar att det inkluderande arbetssättet har ökat under se senaste åren medan 

annan forskning pekar på att skolan inte är så inkluderande som den utger sig för att 

vara (von Ahlefeld Nisser, 2014). Författaren diskuterar huruvida dessa skilda 

uppfattningar kan bero på att det finns flera olika perspektiv på inkludering samt att 

osäkerheten kring vilka arbetsuppgifter specialpedagogen och specialläraren inte 

har problematiserats tillräckligt (von Ahlefeld Nisser, 2014).   

Lutz (2006) diskuterar också begreppen inkludering, integrering och segregering i 

sin avhandling. I den framkommer det att den främsta anledningen till varför 

förskolläraren söker resurser för ett barn i behov av särskilt stöd är för att ha möjlighet 

att träna barnet individuellt utanför barngruppen. Detta menar författaren tyder på att 

förskolläraren söker mer segregerande lösningar snarare än inkluderande, och ser med 

tveksamhet på hur förskoleverksamheten är så pass inkluderande som den vill framstå 

som. Lutz (2006) menar att i det inkluderande perspektivet ska miljön anpassas efter 

barnens behov, dock så visade resultatet av studien att miljön inte alltid anpassades i de 

förskolor som studerats.   

Nedan följer olika perspektiv på de inkluderande insatserna som har lyfts fram i vår 

insamlade forskning.  
 

Nära lärarskap  

Gustavsson och Hjörne (2015) menar att specialpedagogik ses som pedagogik för alla 

och där en nära relation mellan lärare och elever förespråkas. Det kan innebära att ha en 

nära relation till såväl föräldrar som elever för att etablera en bra grund för en positiv 

utbildning och för att de ska känna att de blir sedda. Gustavsson och Hjörnes (2015) 

studie visar även att eleverna på skolan anser att de har en god relation till alla lärare på 

skolan och författarna menar att detta är möjligt eftersom skolan som ingått i studien är 

en mindre friskola. Ett nära lärarskap är således viktigt för att få barnen att öppna upp 

sig och för att fånga upp barn och elever som kan ha det svårt i ett tidigt stadie 

(Gustavsson & Hjörne, 2015).  

Gerrbo (2012) menar att ett nära lärarskap är som att ha en nära relation till de 

elever som behöver extra stöd. Författaren tar upp olika sätt att arbeta utifrån ett nära 
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lärarskap och berättar bland annat om en lärare som tillsammans med barnet sätter upp 

gemensamma mål som kan anpassas efter elevens dagsform (Gerrbo, 2012). Det 

diskuteras även kring vikten av att vara nära barnet fysiskt för att i tidigt skede kunna 

sortera bort de moment som kan störa barnet under dagen (Gerrbo, 2012). Detta är då en 

metod som går hand i hand med det som Gustavsson och Hjörne (2015) diskuterade, att 

det är viktigt att ha en bra grundrelation till barnet för att kunna skapa rätta 

förutsättningar för ett lustfyllt lärande.   

 

Anpassad materiell kontext 

Von Ahlefeld Nisser (2014) menar att specialpedagoger som är anställda i förskolan 

anser att deras uppdrag innefattar att utveckla lärmiljöerna, att vara en del i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd samt att se till att detta arbete utförs. Att anpassa 

verksamheten och miljön är också en insats som Majoko (2017b) lyfter fram, där 

verksamheten anpassas efter individens förmågor och färdigheter. Lärarna använder sig 

av visuella hjälpmedel för att skapa tydlighet och använder sig av vardagliga exempel i 

lärandesituationer. Den materiella kontexten är även en central del i lärandet då 

interaktion med omgivningen är ett sätt att lära och förstå sitt sammanhang enligt den 

sociokulturella teorin (Björklund 2008).   

Gerrbo (2012) beskriver avståndsreducering genom två huvudtyper, 

Uppgiftsanpassning och krav- och målanpassning. Gerrbo (2012) beskriver 

uppgiftsanpassning som att man anpassar uppgifterna och dagen efter barnets "… 

förståelse, förmåga och utvecklingsmöjligheter.” (s. 192). Detta menar Gerrbo (2012) 

låter relativt självklart då detta ska gälla alla barn oavsett om det är i behov av särskilt 

stöd eller inte men att det kan vara svårt eftersom man måste i en stor barngrupp ta 

hänsyn till flera olika individer. Mål- och kravanpassning handlar mer om att anpassa 

kvantiteten i uppgiften (Gerrbo, 2012). Uppgiftsanpassning och mål- och 

kravanpassning kan ses som hjälpmedel för att minska gapet mellan var barnet i fråga 

befinner sig i utvecklingen och var normen menar att barnet bör vara (Gerrbo, 2012).   

I både Gustavsson och Hjörnes (2015) samt Gerrbo (2012) används begreppet 

inkludering som ett sätt att förklara hur skolan ska arbeta. Inkludering handlar i deras 

mening mer om att anpassa miljön och undervisningen efter barnens förmåga och 

förutsättningar.  
 

Förebyggande arbete  

Att konsultera med bland annat specialpedagoger är därtill en viktig del i arbetet menar 

informanterna i Majokos (2017b) studie. Där lyfts vikten av ett samarbete mellan lärare, 

föräldrar, specialpedagoger, psykologer och eleven själv fram. Kommunikationen med 

barnet i fråga är viktigt för att kunna inkludera barnets intressen i lärandet (Majoko, 

2017b). I det svenska skolsystemet samarbetar förskollärare, rektorer samt 

specialpedagoger i ett elevhälsoteam, detta är något som också framkommer i Gerrbos 

(2012) avhandling. I elevhälsoteamet lyfts information och frågor om elevärenden och 

hur dessa ärenden ska kunna lösas på bästa sätt (Gerrbo, 2012).  
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Forskningssammanfattning  

Förskolan ska alltså, i enlighet med skollag och läroplan, erbjuda särskilt stöd till de 

barnen i behov av det. Därtill ska förskolan främja lärandet och samspelet både mellan 

barn och vuxna. Dock visar tidigare forskning att förskollärare ofta känner en bristande 

kompetens inför arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det framkommer också en 

frustration kring att det specialpedagogiska stödet ofta drar ut på tiden (Hannås & 

Bahdanovich Hanssen, 2016). Ytterligare forskning hänvisar dock till vikten av 

specialpedagoger i förskolan och ett stort behov för det specialpedagogiska arbetet. 

 I den tidigare forskningen framkommer det att det råder en osäkerhet kring hur det 

inkluderande arbetet egentligen ser ut, en del menar att det ökat medan andra menar på 

att det har minskat. Dessa oenigheter menar von Ahlefeld Nisser (2014) kan härledas till 

de olika uppfattningar och perspektiv som råder kring begreppet inkludering. Även Lutz 

(2006) är osäker på hur pass inkluderande arbetet i förskolan är och menar att förskolan 

snarare söker segregerande lösningar än inkluderande. 

 Det framkommer olika typer av specialpedagogiskt stöd med fokus på bland annat 

anpassad verksamhet och förebyggande arbete. Därtill framkommer, ett för oss nytt 

begrepp i utbildningssammanhang, ”Nära lärarskap”. Begreppen, rådgivning, 

handledning och tankeutbyte är också begrepp som lyfts fram inom det 

specialpedagogiska stödet, vilket är något vi tar fasta vid i tolkningen av vår empiri. 
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Teorianknytning  

Denna studie har sin utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv, då ett inkluderande 

arbete i förskolan handlar om att alla barn i barngruppen ska inkluderas i verksamheten 

och i meningsskapandet (Björklund, 2008). Vygotskij’s sociokulturella perspektiv 

bottnar i att människor lär i samspel med andra människor samt den kontext de befinner 

sig i (Björklund, 2008). Författaren (2008) menar att förskolans främsta uppgift är att 

erbjuda en social verksamhet, och att alla barn ska inkluderas i denna verksamhet är 

därmed betydelsefullt för lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv. Inom ramarna för 

den sociokulturella teorin betonas vikten av användandet av fysiska redskap, artefakter, 

och vikten av dessa för barns utveckling och lärande (Björklund, 2008).  

Artefakter är redskap skapade av människan för att ge mening till ett sammanhang, 

när det finns ett samband mellan det som lärs ut och de redskap som används blir 

lärandet mer meningsfullt (Björklund, 2008). Detta menar också Nilholm (2016) som 

lyfter fram vikten av kontext och sammanhang när det kommer till barns utveckling, 

lärande och socialisation. Den överföring av kunskap, som sker i samband med 

artefakter kallas inom den sociokulturella teorin för mediering, språk är exempelvis en 

artefakt skapad av människan, därmed är berättandet den “medierade” handlingen 

(Björklund, 2008).  

Även Nilholm (2016) menar att språket är ett av de viktigaste redskapen för 

utveckling och socialisering sett ur den sociokulturella teorin. Då det sociokulturella 

perspektivet handlar om att det kulturella och sociala samspelet har betydelse för barns 

utveckling (Nilholm, 2016), är det därför grundläggande för barnens behov att inte 

exkluderas från barngruppen. Det sociala samspelet kommer att vara bärande för vår 

studie och redovisningen av den, därtill används begreppet verksamhet också i 

kategoriseringen av den insamlade empirin. Detta gäller även för artefakter och 

användandet av dessa, då insatser i form av fysiska verktyg kan agera hjälpmedel vid 

arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd.  
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Metod  

Då syftet med denna studie är att undersöka specialpedagogers personliga 

förhållningssätt till inkludering och vilket stöd de kan erbjuda förskollärare har vi valt 

att göra en kvalitativ intervjustudie. Under detta kapitel kommer vi att redovisa för de 

metodval som använts. Hur dessa sedan problematiseras redovisas under kapitlet 

Diskussion.  

 

Datainsamlingsmetod  

För att besvara syftet har kvalitativa intervjuer utifrån en semistrukturerad intervjuguide 

genomförts. Bryman (2018) förklarar att en semistrukturerad intervju används ofta i en 

kvalitativ studie där ett mätbart resultat inte är fokus. Genom att använda oss av en 

semistrukturerad intervjuguide ges möjligheten att frångå de förbestämda frågorna och 

låta intervjun ta en annan riktning (Bryman, 2018). Denna metod valdes då en 

semistrukturerad intervjuguide ger möjligheter för informanterna att fritt förklara hur 

deras arbete ser ut. Även för att det skulle ges möjlighet att gå djupare i intervjuerna 

med uppföljnings- och sonderingsfrågor för att följa upp specifika teman som 

specialpedagogerna tog upp under intervjun.  

Intervjuerna genomfördes över telefon och spelades in, under dessa intervjuer har 

ljudupptagning använts. För ljudupptagning användes en annan mobiltelefon än den 

som användes för att ringa samtalet. Vi använde oss av en förinställd funktion på en 

mobiltelefon för att spela in samtalet. Bryman (2018) menar att ljudupptagning och 

transkribering underlättar för en noggrannare analys och tillåter forskaren att gå igenom 

resultatet upprepade gånger. Ljudupptagning och transkribering är dock en tidskrävande 

metod som också kan avskräcka intervjupersonen menar Bryman (2018), då 

inspelningsutrustning är något som kan hämma informanten (Bryman, 2018). Dock 

valde vi att använda oss av denna metod för att ge oss tillräckligt med underlag för en 

kvalitativ studie. Att inspelningsutrustningen kan verka avskräckande undgås genom att 

intervjun genomförs över telefon.  

 

Urval  

För att besvara studiens frågeställningar vände vi oss till specialpedagoger i 

Mellansverige. De intervjuade var i åldrarna 39–63 med erfarenheter inom utbildning 

och omsorg på minst 20 år. Att få kontakt med specialpedagoger i förskolan visade sig 

vara svårt, därför valde vi att sträcka oss utanför förskolan och även intervjua en 

specialpedagog i gymnasiesärskolan samt en speciallärare i träningsskolan med 18 års 

erfarenhet inom förskolan. Vi ansåg att deras utbildningar, erfarenhet och kompetens 

ändå var relevanta för vår studie. Dock så visade det sig att det material vi fått från 

dessa informanter trots allt inte kunde besvara studiens syfte och frågeställningar och 

plockades därför bort. En av våra informanter var utbildad logoped med 

specialpedagogiska kompetenser och anställd av en kommun i syftet att utföra 

motsvarande arbete en specialpedagog gör. Under resultat kommer vi att benämna våra 
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respondenter med informant 1–4. Alla fyra specialpedagoger var anställda inom olika 

kommuner. 

 

Genomförande  

Åtta rektorer kontaktades med information om vår studie som ett första steg i att få 

kontakt med specialpedagoger. Rektorerna hänvisade sedan en kontakt till den 

specialpedagog förskolan använder. Genom dessa rektorer fick vi kontakt med fyra 

specialpedagoger. Två ytterligare informanter, en specialpedagog och en speciallärare, 

förmedlades genom privata kontakter. Efter att en första kontakt med respondenterna 

inletts, där en förfrågan om intresse att medverka i studien ställts, skickades ett formellt 

missiv (se bilaga 2) ut till samtliga respondenter. I missivbrevet informerades 

respondenterna om studiens syfte samt delgavs de information om intervjuns 

genomförande och beräknad längd för intervjun. Därefter bestämdes en tidpunkt för när 

intervjusamtalet skulle ske då och att den berörda personen skulle ringas upp vid den 

bestämda tidpunkten.  

För att få fram en kvalitativ studie så skapades en semistrukturerad intervjuguide 

(se bilaga 3) med en variation av frågor som utgick från det syfte och den frågeställning 

studien har. Intervjuguidens uppbyggnad möjliggör öppna och breda svar. Detta ger 

utrymme för intervjun att röra sig i olika riktningar vilket är önskvärt i en kvalitativ 

intervju enligt Bryman (2018). För att säkerställa att intervjuguiden skulle ge en 

kvalitativ studie har vi kontrollerat våra frågor i Brymans (2018) checklista för 

kvalitativa intervjuer. Utifrån checklistan har vi kontrollerat att intervjuguiden och 

intervjufrågorna har en tydlig koppling till frågeställningen och är begripliga, att 

intervjuguiden består av både direkta och frågor som kräver lite eftertanke och som 

lämnar utrymme för intervjuerna att ta andra riktningar. Checklistan belyser även vikten 

av att ha med bakgrundsinformation om respondenterna så som ålder, yrke och 

utbildning.  

Även detta är något vi valde att ha med i vår studie. Intervjuguiden är även 

utformad så att de ska spegla respondenternas verklighetsbild (Bryman, 2018). 

Intervjuguidens uppbyggnad bör möjliggöra för öppna och breda svar. Detta ger 

utrymme för intervjun att röra sig i olika riktningar vilket är önskvärt i en kvalitativ 

intervju enligt Bryman (2018). Under intervjun följde vi vår intervjuguide, där en del 

frågor fick anpassas efter personens anställningstyp. En av oss ställde frågor enligt 

guiden medan den andra kunde vara mer uppmärksam och inflika sonderingsfrågor. 

Samtalet spelades in på en annan telefon än den som användes för samtalet och för att 

undvika störningar så var båda telefonerna inställda på ljud-och vibrationslöst. Den 

sammanlagda tiden för intervjuerna var 90 minuter.  

 

Databearbetning och analysmetod 

Ljudupptagningen transkriberades genom att lyssna och skriva ned ordagrant vad som 

sagts från båda håll under intervjun. Den totala längden av intervjuerna blev 25 sidor. 

Sedan färgkodades syftets tre frågeställningar. Varje citat som hade en koppling till de 

olika frågeställningarna fick samma bakgrundsfärg som frågeställningen. Efter det så 
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skapades tre olika textdokument där de resultat som var relevanta för respektive 

frågeställning klistrades in i respektive dokument. Citaten lästes igenom ett flertal 

gånger och kopierades då det visade sig att flertalet av dem kunde kodas med fler än 

bara en färg. Därefter gicks de tre olika dokumenten igenom och där analyserades den 

transkriberade texten utifrån det sociokulturella perspektivet med fokus på socialt 

samspel, verksamhet och verktyg samt mediering av dessa (Björklund, 2008).  

  Intervjuernas citat delades upp i tre huvudteman med fokus på just samspel, 

verksamhet och verktyg. Dessa teman togs fram genom att utföra en tematisk analys 

enligt Bryman (2018). För att komma fram till dessa tre teman eftersöktes repetitioner 

samt likheter och skillnader. Tabeller skapades för att få en överblick över de 

hjälpmedel specialpedagogerna använder sig av. För dessa tabeller se bilaga 4. De 

teman som uppstod under formateringen av dessa tabeller låg sedan till grund för 

underrubriken.   

  Dessa kategorier tilldelades sedan egna dokument på samma sätt som i början av 

kategoriseringen. För att besvara den första frågeställningen blev den första kategorin 

Inkludering som samspel som delades upp i två kategorier, Tillhörighet och Barn lär 

tillsammans. Den andra frågeställningen besvarades genom de två kategorierna 

Verksamhet och Verktyg. Verksamhet fick underkategorierna Rådgivning, Handledning, 

Fortbildning. Dessa kategorier hämtades från den tidigare forskningen (Renblad & 

Brodin, 2014). Där Renblad och Brodin (2014) använde sig av rådgivning, handledning 

och tankeutbyte för att beskriva specialpedagogernas arbete. I vårt resultat valde vi dock 

att byta ut tankeutbyte mot fortbildning då detta var något som framkom i studien. 

Därtill framkom det att den materiella kontexten var av stor vikt och hur denna kan 

påverka barnen och verksamheten. Kategorin Verktyg fick underkategorier efter de 

verktyg som specialpedagogerna i intervjuerna berättade att de använde sig av, AKK 

(Alternativ och kompletterande kommunikation) och Databas. För att analysera och 

bryta ner intervjuerna ytterligare delades dessa underkategorier in i färger och 

kategoriserade med hjälp av samma färgkodningssystem som användes i den första 

analysen av den transkriberade texten.    

För att plocka ut citat, bryta ned det insamlade materialet samt tydliggöra resultatet 

så skapades en analystabell (se bilaga 5) där de olika citaten placerades. I 

samspelskategorins två avsnitt så placerades citat in som sa något om vilken roll 

samspelet har för det inkluderande arbetet och hur specialpedagogerna som intervjuades 

såg på inkludering i förskolan.  

 

Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet är ett begrepp som används för att beskriva tillförlitligheten på en mätning, 

och om samma eller liknande resultat kommer att uppstå vid upprepade mätningar 

(Bryman, 2018). När man talar om begreppet validitet så menar man undersökningens 

säkerhet eller giltighet och hur trovärdigt resultatet är (Brinkkjaer & Høyen, 2013). 

Flera forskare diskuterar huruvida reliabilitet och validitet är relevanta begrepp för en 

kvalitativ studie enligt Bryman (2018), då syftet med en kvalitativ studie inte är att 

uppnå ett mätbart resultat på samma sätt som i en kvantitativ studie. Därför är det inte 

möjligt att hävda denna studies reliabilitet då replikerbarheten begränsas av 
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omständigheter som sociala miljöer och betingelser (Bryman, 2018). Däremot finns det 

en intern reliabilitet (Bryman, 2018) mellan oss som utför studien vilket innebär att vi 

har en överenskommelse om hur vi ska tolka och analysera vårt resultat. Studiens 

validitet (Brinkkjaer & Høyen, 2013) kan också ifrågasättas då det endast är ett fåtal 

informanter som inte kan svara för alla specialpedagoger utan att de endast delger sin 

uppfattning om ämnet. Därmed kan studien inte ge ett generellt svar på vad inkludering 

är eller hur specialpedagoger ska arbeta. Detta är heller inte studiens syfte, utan snarare 

är att ge en inblick i hur en specialpedagog kan se på inkludering och hur denne arbetar 

med detta.    

 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) har de etiska övervägandena en stor betydelse för 

studiens kvalitet och genomförande. Därför har denna studie utgått ifrån 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer gällande informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2017). I 

enlighet med informationskravet har vi i studien genom ett missiv informerat studiens 

deltagare om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan. Deltagarna har därtill skriftligt meddelat sitt samtycke till att delta i studie i 

enlighet med samtyckeskravet. Konfidentialitetskrav behandlar sekretess och etiskt 

känsliga uppgifter. I enlighet med detta lämnar vi inte ut namn på någon av deltagarna 

eller deras arbetsplatser. I våra transkriptioner har de givits fiktiva namn och i vår studie 

benämns de vid Informant 1–4. Vi har därtill tagit hänsyn till nyttjandekravet då vi har 

informerat studiens deltagare om att arbetet kommer att publiceras på DiVA-portalen 

och finns tillgängligt för allmänheten. Studiens deltagare har också informerats om att 

allt material kommer att raderas efter kursens slut.  
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Resultat   

I analysen av vårt bearbetade material framkom det att en övervägande del handlade om 

de hinder informanterna kan ställas inför i det inkluderande arbetet. Det är alltså värt att 

notera att de svårigheter och hinder som nämns är sådana som kan uppstå men inte alltid 

gör det. Trots detta uttryckte alla informanter att de har goda eller stora möjligheter för 

att arbeta inkluderande, och att det är just det inkluderande arbetet som är centralt för 

specialpedagogen. Att specialpedagogyrket också är ett problemorienterat yrke där 

fokus ofta ligger på problemlösning kan också bidra till att övervägande del av 

materialet fokuserar på just detta.  

  

Inkludering som socialt samspel  

Resultatet av studien visar att inkludering enligt de intervjuade handlar om att vara en 

del i ett socialt samspel och detta samspel kan beskrivas på följande sätt: Tillhörighet 

där informanternas tankar kring inkludering lyfts. Därefter kommer Barn lär 

tillsammans, där specialpedagogen diskuterar kring vikten av att barn lär sig 

tillsammans och av varandra 

 

Tillhörighet 

När det kom till informanternas uppfattning om inkludering i förskolan visade det sig att 

de delade uppfattning kring begreppet, därtill var de flera som uttryckte tankar kring av 

att begreppet är stort och svårt att beskriva. Alla informanters svar hänvisade också till 

att barnet ska få känna en tillhörighet och en delaktighet. Dock utrycktes detta på olika 

vis, där informant 4 inte pratar om det i termer av att tillhöra eller vara delaktig. 

Informant 2 utryckte att det är pedagogernas ansvar att alla barn inkluderas:  

 

Vi pedagoger ska skapa förutsättningar för att alla barn ska uppleva sig 

inkluderade, och kunna ta del av undervisningen och verksamheten fullt ut utifrån 

sina förutsättningar.  

 

Det är alltså upp till både specialpedagogen men också personalen i förskolan att alla 

barn inkluderas i gruppen och de aktiviteter som sker. Informant 3 diskuterar begreppet 

tillhörighet med att känna en delaktighet:  

 

Det är komplext /…/ för mig är det ju delaktighet på nått vis, tänker jag.  

 

Informant 3 menar att inkluderingsbegreppet är komplext men sammanfattar det med att 

få vara delaktig. Även informant 1 menar också att det är en svår fråga och att 

inkludering handlar om att få tillhöra en grupp och precis som informant 3 utrycker det, 

“att delta”:  

 

En jättestor fråga, hehe. Ehh inkludering i förskolan det innebär att alla barn har 

möjlighet att delta i förskoleverksamheten.  
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Barn lär tillsammans  

Att inkludering också har en positiv påverkan på barnets utveckling när det kommer till 

barn i behov av särskilt stöd är något som informant 3 trycker på. Hen menar att 

inkludering är den absolut bästa lösningen för dessa barn om det inte finns 

omständigheter som försvårar inkluderingen. Informant 3 menar dock att det finns stora 

fördelar i inkluderingen som inte bara hjälper barnet med dess svårigheter utan också 

bidrar till att utveckla flera typer av sociala färdigheter, då hen menar att lärandet i 

grupp är det som ger bäst resultat:  

 

Ja det blir bättre resultat för barnet, barn lär sig ju av varandra om man utgår från 

barnen.  

 

Informant 1 pratar också om att lärande sker mellan barn och vuxna och hur 

pedagogerna på förskolan ska vara förebilder för barnen i relation till lärande:  

  

Det kan också vara att jag tänker att de ska vara modeller för hur man kan 

utveckla färdigheter hos barnen.  

 

Även informant 3 pratar om fördelar i att arbeta inkluderande när det kommer till barns 

lärande och utveckling:  

 

Alltså det är ju en fördel med att arbeta inkluderande absolut, men sen finns det 

ju alltid undantag.   

 

Informant 3 nämner dock att det också finns undantag till detta, något som grundar sig i 

barns olika behov.   

 

Verksamhet 

Verksamheten som specialpedagogerna kan erbjuda har kategoriserats i fyra 

kategorier, Rådgivning, Handledning och Fortbildning och Den materiella kontexten. 

Den sistnämnda handlar om de fysiska anpassningar man kan ställas inför, så som byte 

av miljö eller att förskolans miljö eller verksamhet måste anpassas efter barnets behov. I 

analysen av intervjuerna så kan man tydligt avläsa att informanterna arbetar 

handledande och rådgivande. Dessa går hand i hand i många sammanhang dock så har 

vi valt att skilja de åt då det rådgivande arbetet mer kan ses som råd i forum så som 

EHT där pedagoger även anonymt kan ta upp barn och få tips och råd med hur man kan 

arbeta med barngruppen. Det arbete som mer är åt det handledande hållet har varit då de 

förklarat att de går in i gruppen, observerar, diskuterar och aktivt följer upp arbetet med 

barnet eller barngruppen. Informanterna använder sig även av Fortbildning för att 

utbilda och utveckla kompetensen hos pedagogerna. I intervjuerna fann vi att 

specialpedagogerna använde sig av eller tog upp särskilda förhållningssätt som kunde 

vara gynnsamma för att arbeta inkluderande men även att pedagogernas egna 

förhållningssätt kan vara avgörande för om det inkluderande arbetet skulle lyckas.  
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Rådgivning  

Rådgivning var ett arbetssätt som alla informanter tog upp på något sätt. Pedagogerna i 

förskolan kan komma till dem med frågeställningar om hur de ska hantera barn, 

barngrupper eller speciella situationer. Tre av informanterna nämner EHT1 som ett 

hjälpande forum och en plattform för dem att få sina uppdrag. Informant 2 beskriver:  

 

EHT, elevhälsoteam. Och dit kan pedagogerna komma och lyfta olika 

frågeställningar, både runt enskilda barn och runt en grupp som man känner att vi 

hitta inte vägar, hur ska vi göra? “Kan vi få hjälp och stöd”  

 

Informant 3 tar här också upp att hen tillsammans med pedagogerna kommer fram till 

de stöd och verktyg som ska sättas in i arbetet. Informant 2 talar om vad de ibland gör 

på dessa EHT-träffar:  

 

Vi har ju läst Bo Hejlskovs ”Problemskapande beteenden”. Och tittat på filmer, 

det finns jättebra filmer om det här som ligger på Youtube. En som heter låg 

affektiva psykologer. Antingen tittar vi på EHT eller så tittar förskolan själv på 

sina APT2.  

 

De kan ibland alltså läsa böcker och se filmer gällande olika begrepp eller 

förhållningssätt som kan vara lärorika för pedagogerna i förskolan.  

Informant 3 beskriver sitt arbete som rådgivande och att de ingår att ha 

kvalificerade samtal med pedagogerna.   

 

Jag är ofta ute och observerar och i det så har man ju rådgivande, eller 

kvalificerande samtal som man ska säga. Och i det så är det ju meningen att det 

är ju inte jag som, det är ju vi tillsammans, jag och pedagogerna som ska komma 

fram till vad som är bäst för barnet  

  

 

Handledning  

Att arbeta handledande är något som specialpedagogerna tar upp i intervjuerna. 

Informant 3 tar upp att det är det tjänsten går ut på:  

 

I den här tjänsten är att handleda personal, observera barn i barngrupp, det kan 

vara enskilda barn eller flera barn  

 

Informant 4 berättar att rollen som specialpedagog är väldigt delad och att rollen 

innehåller en hel del olika roller:  

 

Jag har en handledande roll gentemot pedagogerna, är väl den största uppgiften 

sen naturligtvis en utbildande roll också, och en lyssnande roll, alltså det finns ju 

 
1 EHT - Elevhälsoteam 

2 APT - Arbetsplatsträff 
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jättemånga delar i specialpedagogens roll men den handledande är ju den jag 

hamnar i oftast.   

 

Informant 4 berättar vidare om att inte vara för offensiv om hen ser ett problem utan att 

låta pedagogerna komma fram till var problemet eller svårigheten i situationen befinner 

sig.  

 

Det kan ibland vara lite klurigt i handledningen att komma åt svårigheter, jag 

kanske ser svårigheter men om inte pedagogerna är där, alltså om jag skulle vara 

för rak så kanske det blir att man tar illa vid sig, det är ändå bra om man genom 

mitt samtal kan närma sig svårigheten så att det är pedagogerna själva som 

upptäcker hur de kan utveckla, förstår du hur jag menar då?  

 

Informant 1 berättar att handledning är ett av de medel som hen använder sig av men 

att resultatet av handledningen beror på hur pedagogerna tar emot handledningen:  

 

Men sen är det väl som alltid, att det skulle ibland behövas finnas mera på plats 

oftare, än vad jag kan göra. Emh, alltså att det kan, jag handleder ju bara och sen 

beror det ju på hur, hur handledningen tas emot, hur det gör skillnad för barnet i 

slutändan om du förstår  

  

Fortbildning 

Informant 2 tar här upp att hen i tillägg till den rådgivande och handledande delen av 

arbetet även har en utbildande del. Detta är något som både informant 1 och 4 nämner. 

Alla dessa tre informanter nämner i deras intervjuer att fortbildning och utbildning för 

förskollärarna ingår i deras yrkesroll. Informant 2 beskriver att utbildningarna som de 

erbjuder blir en del av det förebyggande arbetet:  

 

Sen jobbar jag mycket med fortbildning, förebyggande arbete så mitt uppdrag är 

som tudelat, det är både åtgärdande då men också förebyggande, fortbildande.   

 

Informant 2 tar även upp att hen i samråd med rektor kan gå in och skräddarsy 

fortbildningen utifrån den hjälp förskolan eller avdelningen behöver. Informant 2 

beskriver:  

 

Så hon delger mig det hon ser och sina tankar och vice versa. Så det blir ett 

samarbete och då kan man ju också tänka just runt fortbildning att skräddarsy 

fortbildningen utifrån just den här förskolans behov då eller avdelningens. Så det 

är ett fritt arbete.   

 

Att fortbildning kan ha en förebyggande roll tar även informant 4 upp. Genom att ge 

pedagogerna i förskolan mer kunskaper om olika arbetssätt, olika hjälpmedel och 

insatser som man kan ha nytta av har informant 4 sett hjälper verksamheten och att det 

är viktigt att alla får ta del av samma kunskap och att det inte bara är de som till 

exempel går på APT-träffarna som får den utbildningen:  

 



 

17 

 

 På APT till exempel då träffar jag ju hela förskolan om jag får komma och 

utbilda då.   

 

Informant 4 går även in på att hen märkt av en skillnad och att det inte längre dyker upp 

så många individfrågor på längre utan att pedagogerna tittar mer på gruppen som helhet 

än på enskilda individer. Detta är något som Informant 4 ser som väldigt positivt:  

 

Oftast så är det arbetslag som frågar ”Kan du komma ut till våran grupp och bara 

vara med och prata om hur vi kan utveckla vår verksamhet?”   

 

Informant 4 menar att denna utveckling som skett, där pedagoger hör av sig gällande 

gruppen istället för att specifikt ta upp ett enskilt barn är ett stort framsteg. Informant 1 

berättar om vad dessa utbildningar kan bestå av:  

 

vi har haft eh, en kortare introduktion till lågaffektivt bemötande.  

 

Materiell kontext 

Informant 2 menar på att det finns barn som mår riktigt dåligt över att vistas i för stora 

grupper och att detta kan medföra stora problem både för barnet själv och för de andra 

barnen på avdelningen:  

 

Jag har ju mött barn som har haft jättestora svårigheter just med perception. Och 

deras agerande blir att dom blir utåtagerande, dom får svårt att delta och fokusera 

och koncentrera sig i nån aktivitet överhuvudtaget. Dom kastar saker kanske gör 

illa kompisar utan att mena det, det bara blir för dom det är deras reaktion på 

stress.   

 

I dessa lägen har informant 2 i samråd med föräldrarna skapat arbetsstunder mellan 

barnet och en pedagog där de får göra lite olika aktiviteter tillsammans för att komma 

undan lite från den bullriga och stressiga miljön. Informant 3 pratar också om hur barn 

med olika diagnoser inte mår bra av ljud och därför ibland måste ha möjlighet att gå 

undan, sen menar hon på att det också finns barn som själva ser till sitt behov och själva 

väljer när de vill gå undan och sedan komma tillbaka. Informant 2 pratar om hur ett barn 

blir i olika miljöer och sammanhang och att dessa då kanske måste anpassas.  

 

Min uppgift då som special pedagog att sätta barnets uttryck i ett sammanhang 

för … jag tänker att … barnet blir i olika miljöer, olika sammanhang, i olika 

relationer och då kan jag med mitt utifrån perspektiv får ett få en vidare syn på 

hela problematiken. 

 

Informant 2 menar på att det kanske inte alltid är barnet som har svårigheter utan att det 

också kan bero på gruppkonstellationer eller andra sammanhang, och att det då är hens 

roll som specialpedagog att utreda var problematiken ligger. Informant 1 pratar också 

om att det kan handla om rena miljöanpassningar på grund av syn- eller 

rörelseanpassningar. Där de fysiska lokalerna måste anpassas efter barnens olika behov.  
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Verktyg 

De fysiska verktyg som specialpedagogerna uppgav att de kunde använda sig av 

presenteras i detta avsnitt. De är uppdelade i tre kategorier. Under varje kategori 

presenteras de typer av hjälpmedel som specialpedagogerna tog upp. Under AKK 

(Alternativ och kompletterande kommunikation) har allt som har att göra med 

kommunikation samlats så som TAKK1, bildstöd och bildschema.  Den sista kategorin 

presenterar ett hjälpmedel vi valt att kalla Databas. Detta hjälpmedel är som en bas där 

specialpedagoger snabbt kan sprida information och hjälpmedel ut till pedagogerna i 

förskolan.  

 

AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation)   

Alla informanter tar upp alternativ kommunikation som ett verktyg, där framförallt 

TAKK och bildstöd är framträdande. Informant 3 lyfter båda dessa som en stor del i sitt 

inkluderande arbete:  

 

Jaha ok, jag förespråkar ju väldigt mycket TAKK tecken som alternativ 

kompletterande kommunikation, så det är nånting jag alltid förespråkar och 

utbildar och i det blir det ju AKK bildstöd framförallt.   

 

Även informant 2 talar om visuellt stöd och hur dessa kan hjälpa barnen i byte av 

aktivitet eller för att se hur dagen ska se ut:  

 

Ja, oftast så … brukar ett förslag bli att jobba med tydliggörande pedagogik. Att 

förtydliga för barnet, barnen vad som kommer att hända, att göra dagen på 

förskolan förutsägbar vad som förväntas och då jobbar vi ofta med bild som stöd 

så AKK hjälpmedel absolut. Både bild och tecken som stöd och det har vi jobbat 

med generell i hela förskoleområdet så det får samtliga pedagoger fortbildning i.  

 

Just bildscheman är det flera specialpedagoger som förespråkar då dessa kan vara ett 

stöd för hela gruppen och inte endast för en enskild individ.  

 

 

Databas  

Informant 4 har i sitt arbete utvecklat en databas som alla som arbetar inom området har 

tillgång till. Informant 4 beskriver databasen såhär:  

 

Så det är ju en bank med bilder, och det är kunskap också, olika pedagogiska 

strategier lägger vi upp, forskning, tecken har vi en mapp som heter … Så det är, 

är en ganska heltäckande bank om kunskap som vi hela tiden fyller på. Så ska 

man kunna gå in och titta ”Jag har ett barn som inte leker” hur kan jag göra och 

så testa det där typ. Ja det är väl ett lite nytt grepp.   

 
1 TAKK- Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 
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Informant 4 beskriver att genom detta hjälpmedel kan pedagogerna själva gå in och leta 

hjälpmedel. Genom denna bas så kan specialpedagogen och pedagogerna i förskolan ha 

kontakt och skapa en mapp och man kan fylla på med hjälpmedel, bilder eller men 

relevant forskning.  

  

 

Resultatsammanfattning  

Ur resultatet framkommer det att specialpedagogerna lägger stor vikt vid det sociala 

samspelet i det inkluderande arbetet. Samtidigt så menar de också att det är av stor vikt 

att känna tillhörighet och en delaktighet i den grupp de befinner sig i. Att arbeta 

inkluderande menar informanterna också handlar om att lära sig tillsammans, både 

tillsammans med andra barn och vuxna. 

Den verksamhet som specialpedagogen erbjuder är omfattande och mångfacetterad, 

den innefattar handledning, rådgivning och fortbildning vilket också är begrepp vi stöter 

på i vår tidigare forskning. Att den materiella kontexten är en stor del av verksamheten 

står också klart i och med det resultat som presenteras. Utöver detta innefattar det också 

fysiska verktyg som AKK, individanpassningar samt databaser för att dela arbetssätt 

och kunskap.    
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Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi att tolka och analysera studiens resultat. Vi inleder avsnittet 

med en Metoddiskussion för att diskutera huruvida de metodval vi gjort gett de resultat 

vi velat ha eller huruvida något i studien kunnat göras annorlunda. Därefter följer vår 

diskussion där vi återkopplar till studiens syfte och frågeställningar.   

 

Metoddiskussion  

Med vårt metodval, vilket var kvalitativa intervjuer, hade vi möjlighet att ställa 

följdfrågor till våra informanter, detta var något som inte hade varit möjligt om vi skulle 

gjort en enkätundersökning. Dock upptäckte vi under transkribering och 

databearbetningen att vi missade en del sonderingsfrågor som kunde fått relevanta svar 

för vår undersökning (Bryman, 2018). På grund av den begränsade tiden fanns heller 

inte möjlighet att i efterhand kontakta våra informanter för en utökad intervju, detta var 

heller inte något som vi kommit överens om ifrån början. Såhär i efterhand har vi insett 

att det hade varit fördelaktigt om vi haft en överenskommelse med informanterna om en 

uppföljning på intervjun då vi under analysen såg saker på ett djupare plan än tidigare. 

Vi uppfattade det som att våra intervjufrågor var lätta att förstå och svara på även 

om flera av informanterna utryckte att det just var svårt att definiera begreppet 

inkludering. Att vi gjorde telefonintervjuer ser vi som fördelaktigt dock ser vi även 

nackdelar med den intervjusituationen då ett möte öga mot öga hade bidragit till att se 

informantens kroppsspråk och ansiktsuttryck (Bryman, 2018). Fördelen med 

telefonintervju är att det är mindre tidskrävande och som vi nämner ovan att 

inspelningen av samtalet blir mindre påtagbar. Telefonintervjuer gav oss även möjlighet 

att på ett smidigare sätt genomföra intervjuer med informanter som inte befann sig vårt 

närområde (Bryman, 2018).  

Hade studien genomförts med andra informanter hade resultatet kunnat se 

annorlunda ut då frågorna handlar om individens uppfattningar och arbetssätt (Bryman, 

2018). Gällande studiens generaliserbarhet kan därför inga slutsatser dras om hur 

specialpedagoger generellt ser på inkludering eller vilka arbetssätt som är mest 

fördelaktiga (Bryman, 2018).  

 

Resultatdiskussion  

Nedan följer vår resultatdiskussion där vi återkopplar till studiens syfte samt den 

tidigare forskningen. Utifrån specialpedagogernas svar i intervjuerna beskriver de 

inkludering som att alla barn ska kunna inkluderas i barngruppen. Detta blir då det 

“önskvärda” målet för barnet (Gerrbo, 2012).  

 

Inkludering som socialt samspel 

Studien visar att specialpedagogerna i förskolan betonar betydelsen av inkludering som 

socialt samspel, där det sociala samspelet lyfts fram som bärande i arbetet med 

inkludering. Alla informanter talar om att barnet ska känna sig delaktig i verksamheten 

och känna en tillhörighet i en grupp. Att inkluderingsbegreppet skulle vara komplicerat 
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eller svårtolkat är därmed inget som våra intervjuade specialpedagoger uttrycker. 

Därmed uttrycker sig informanterna inte på likande sätt som von Ahlefeld Nissers 

(2014) studie syftar till, att det skulle finnas så många olika perspektiv på inkludering 

och en osäkerhet kring vad specialpedagogens arbetsuppgifter består i. Det är dock flera 

av informanterna som utrycker att begreppet är stort och svårt, trots detta sammanfattar 

alla informanter inkludering på liknande sätt. Detta skulle kunna bero på förvirringen 

kring begreppet i sig som ofta förväxlas med begreppet integrering vilket har en helt 

annan innebörd. Att förväxlingen mellan inkludering och integrering sker i betydande 

texter som Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) kan självklart 

medföra att även de som är insatta i specialpedagogik får problem när begreppet ska 

tolkas. Att inkludering ska möjliggöra delaktighet framkommer även av Renblad och 

Brodins (2014) studie, där informanterna förespråkar ett inkluderande arbetssätt.  

Informanterna diskuterar vikten av inkludering när det kommer till barns 

utveckling, lärande och sociala samspel. Detta är också något som Majoko (2017a) 

menar då hon relaterar det sociokulturella perspektivet på lärande till inkludering och 

menar att alla förskollärare bör ha kunskap om detta för att det inkluderande arbetet ska 

främjas. Studien visar att det finns olika perspektiv på vikten av inkludering. Informant 

1 hävdar att lärandet mellan barnen ger det bästa resultatet. Informant 3 menar att det 

finns stora fördelar men att det också finns undantag, att inte alla barn alltid klarar av att 

vara i en stor grupp en hel dag. Att barnen ska ha möjlighet att lära av varandra och 

tillsammans med vuxna är även något som står fastställt i läroplanen som lyfter fram 

vikten av samspel mellan barn (Skolverket, 2018). Att barnen ska lära sig tillsammans 

med vuxna är också något som informant 1 ser som fördelaktigt när hen pratar om att 

utveckla färdigheter hos barnen.  

 

Specialpedagogiskt stöd 

Studiens resultat visade på olika typer av hjälpmedel eller redskap som 

specialpedagogerna använder sig av för att mediera kunskap och vägleda pedagogerna i 

det inkluderande arbetet. Renblad och Brodins (2014) studie visade att 

specialpedagogerna menade att deras arbete var att finnas till för förskollärarna för att 

ge rådgivning, handledning och tankeutbyte.  

Verksamhet 

Informanterna uttrycker att de har en rådgivande roll som specialpedagog. Denna roll 

visar sig bland annat i dess beskrivning av EHT träffarna som majoriteten av 

informanterna benämner att de använder sig av. Som en del i exempelvis EHT och 

andra organiserade möten där barn och barngrupper kan lyftas för att specialpedagogen 

ka kunna ge direkta råd till hur pedagogerna ska hantera situationen. Flertalet av 

informanterna tar upp att det är genom EHT de får sina uppdrag, vilket är det arbetssätt 

som också lyfts fram i Gerrbos (2012) avhandling. Att vara handledande beskriver alla 

informanter som en central del i en specialpedagogs arbete. Handledningen kan också 

tolkas som en förmedling av hjälpmedel och att specialpedagogen under handledningen 

erbjuder pedagogerna i förskolan olika former av hjälpmedel både i form av fysiska 

redskap och olika pedagogiska förhållningssätt. Handledning kan dock visa sig 
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problematisk och informant 4 lyfter vikten av att inte vara för offensiv utan att låta 

personalen identifiera problemen själva.  

Renblad och Brodins (2014) resultat visar att specialpedagogerna uppfattar 

förskollärarna som osäkra när det kommer till att bedöma barnens behov och att detta 

hämmar barnets utveckling. Med detta kan man tolka att det som informant 4 säger 

kring att vara defensiv och låta pedagogerna själva komma till insikt vara skadligt för 

barnens utveckling. Studien visar här att man då måste väga pedagogernas känslor mot 

barnens rätt till utbildning. Informant 1 hänvisar även till att det är upp till pedagogerna 

att ta till sig av den handledningen som ges av specialpedagogerna, att resultatet av 

handledningen ligger i hur pedagogerna tar till sig av handledningen. Detta kan då bli 

problematiskt om pedagogerna inte befinner sig i på samma plan tankemässigt.  

Forskning visar att förskollärarnas bristande kunskap om hur man arbetar 

inkluderande kan ses som ett hinder (Hannås och Bahdanovich Hanssen, 2016; 

Bendová, Čecháčková och Šádková 2014). Resultatet av vår studie visar att flera av 

specialpedagogerna arbetar med utbildning och fortbildning och att detta sker i 

ett förebyggande syfte. Renblad och Brodins (2014) studie visar att specialpedagogen 

ska bistå förskolläraren med kompetensutveckling för att öka förståelse för barnets 

utveckling och förståelse för dess behov. Detta kan då ses som ett medel för att minska 

klyftorna som finns pedagoger emellan och mellan specialpedagoger och pedagoger 

som kan bli problematiska i det inkluderande arbetet. Informant 4 beskriver att 

pedagogernas förhållningssätt när det kommer till att se problem hos en enskild individ 

har ändrats och att de ser mer att lösningen istället kan hittas på gruppnivå. Här har då 

klyftorna mellan specialpedagog och förskollärare minskat och det har skett en lyckad 

kompetensutveckling, sett i relation till Renblad och Brodins (2014) studie. 

Forskning visar även att förskollärare med utbildning och erfarenhet gällande 

inkludering och barn i behov av stöd också visar en mer positiv attityd mot ett 

inkluderande arbetssätt och vice versa (Majoko, 2017a). Detta styrker det faktum att 

fortbildning och vidare kompetensutveckling kring ämnet är viktigt för att det 

inkluderande arbetet ska fungera på förskolorna. Med detta kan specialpedagogerna 

handleda och agera rådgivande mot pedagogerna på ett annat sätt och 

specialpedagogerna kanske inte längre behöver vara defensiva i sin roll när det kommer 

till att ta upp problem med pedagogerna så som informant 4 beskriver. 

I förskolan kan ett nära lärarskap tolkas som att vara nära barnen genom att ha en 

fysisk närvaro och kunna se och fånga upp barn i behov av särskilt stöd. Ska man 

koppla det som Gerrbo (2012) talar om, att vara fysiskt nära, till förskolenivå kan man 

dra slutsatsen att det som bör göras är att vara nära barnen. Detta för att kunna 

uppmärksamma situationer som annars kan leda till upplevda misslyckanden för barnet 

och istället hjälpa barnet att inkluderas i de andra barnens lek. Det här synsättet menar 

vi också går hand i hand med det lågaffektiva bemötandet som två av våra informanter 

nämner, då även lågaffektivitet handlar om nära relationer med ömsesidig respekt och 

trygghet vilket både Gerrbo (2012) och Gustavsson och Hjörne (2015) hänvisar till. 

Informant 2 utrycker sig om lågaffektivt bemötande som att ligga steget före och arbeta 

förebyggande vilket också är en viktig del i det “nära lärarskapet” Gerrbo (2012) 

diskuterar.  
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Att anpassa den fysiska miljön är också ett steg i det specialpedagogiska stödet. 

Anpassningen av den materiella kontexten runt de individer som tillexempel har svårt 

för ljud eller intryck är något som informant 2 tar upp. Detta är i enighet med det som 

Majoko (2017b) hänvisar till, att man utifrån individens förmågor och färdigheter 

anpassar verksamheten. Detta kan även förklaras utifrån Gerrbo (2012) som menar att 

man med hjälp uppgiftsanpassning och krav- och målanpassning kan minska glappen 

mellan där barnet befinner sig och var det är önskvärt att barnet är, i detta fall 

inkluderat. Informant 2 beskriver att hen ser det som att barnet blir i olika sammanhang 

och att det därför inte är barnet som ska problematiseras. Lutz (2006) menar också på att 

en miljö anpassad efter barnets särskilda behov är grundläggande för en inkluderande 

verksamhet. Att se till att miljön anpassas är specialpedagogens ansvar, samt att se till 

att arbetet med barn i behov av särskilt stöd utförs hävdar von Ahlefeld Nisser (2014). 

Informant 1 pratar om miljöanpassningar i den mening att anpassa miljön efter syn- 

eller hörselnedsättningar, där lokalerna måste anpassas efter barnets fysiska behov. 

Detta återfinns även i läroplanen för förskolan som menar att barnets behov ska 

tillgodoses och stödet ska utformas efter barnets förutsättningar (Skolverket, 2018). 

 

Verktyg 

Resultatet av studien visade att specialpedagogerna i många fall också använde sig av 

stöd i form av fysiska verktyg. De fysiska verktyg som framkom extra tydligt var AKK. 

Till AKK räknar vi TAKK och bildstöd, det kan vara bilder som förtydligar på något 

sätt. Informant 2 talar om tydliggörande pedagogik och att det är viktigt att förtydliga 

för barnen. Alla informanter beskriver att de använder sig av någon form av AKK om 

det är tecken, bildstöd eller bildschema. Majoko (2017b) är den enda som snuddar vid 

denna typ av hjälpmedel och nämner det med att lärare kan skapa tydlighet genom 

visuella hjälpmedel. 

De specialpedagoger vi intervjuat har med konkreta exempel förklarat och berättat 

kring de hjälpmedel som de använder för att stötta och vägleda pedagogerna i förskolan 

i det inkluderande arbetet. Den forskning vi granskat tar upp inkludering och arbetssätt 

på ett mer övergripande plan och talar om anpassningar och på vilket sätt man kan 

arbeta med inkludering. Forskningen pekar inte på konkreta lösningar utan är mer 

metodorienterad.  

 

Slutsats  

Studiens informanter sammanfattar alltså inkludering som begrepp till att vara delaktig i 

ett socialt samspel, att känna en gemenskap och en tillhörighet. Informanterna menar 

även att inkluderingen är betydelsefull för barnets lärande och utveckling, men påpekar 

dock att det inte ska ske till varje pris utan efter varje barns förutsättningar. Att lärandet 

ska ske tillsammans är också något som våra informanter förespråkar vilket helt går i 

linje med ett inkluderande arbetssätt samt den sociokulturella teorin. 

Det stöd som specialpedagogerna erbjuder, rådgivning, handledning och 

fortbildning, kan tolkas både som ett åtgärdande och förebyggande för det inkluderande 

arbetet i verksamheten. Det framkom även att den materiella kontexten har stor 
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betydelse för barnens möjligheter att inkluderas i verksamheten. Det fysiska stödet i 

form av hjälpmedel som AKK och databaser fungerar som åtgärdande verktyg. Alla 

informanters berättelser hänvisar till liknande arbetssätt och användning av dessa olika 

stöd vilket kan förklaras av ett generellt arbetssätt i kommunerna. Arbetsgången via 

EHT är exempelvis en sådan och dessa databaser med kunskap är tillgängliga i de flesta 

kommuner. Därför kan antas att de flesta kommunalt anställda specialpedagoger 

använder sig av likande stöd även om vissa har olika preferenser för hur arbetet ska 

utföras. Som exempelvis informant 4 som lägger ett väldigt stort fokus på förebyggande 

arbete och fortbildning vilket har bidragit till att hens arbete inte är åtgärdande på 

samma sätt som hen tidigare upplevt det.  

 

Fortsatt forskning  

Vi har genom våra samlade erfarenheter av både arbete i förskola och VFU fått en 

uppfattning om att pedagogerna i förskolan ser specialpedagogen som svår att nå och 

icke-närvarande. Därför menar vi att det hade varit intressant att också göra studien från 

förskollärarens perspektiv, detta var också vårt syfte från början men vi insåg att detta 

skulle bli alltför omfattande. En studie med förskolläraren i fokus är också relevant då 

det är de som har det fulla pedagogiska ansvaret i förskolan och därmed också har den 

dagliga kontakten med barnen, därmed är det också av stor vikt att förskolläraren har ett 

inkluderande förhållningssätt.   

I analysen av vår insamlade empiri framkom det att vår tidigare forskning inte 

visade på användning av de fysiska verktygen våra informanter hänvisar till, som 

exempelvis AKK. Därför hade det kunnat vara intressant att göra fortsatta studier på 

detta ur ett specialpedagogiskt syfte.  
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Bilaga 1 – Forskningsinsamling  

För att söka fram relevant forskning till studien har databaserna Eric och Discovery 

använts. Olika kombinationer av sökord har använts i kombination med “peer 

reviewed”, som visar på att forskningen är granskad av utomstående. För att få fram 

relativ ny forskning så begränsades sökningen även till 2004 då det bedömdes som att 

forskning äldre än 15 år inte var lika relevant för studien. För att bredda sökningen satt 

vi ordet “or” mellan varje sökord. För att begränsa sökning ytterligare valde vi att 

sökorden skulle finnas med i titeln på artikeln i våra sökningar. Som vi visar nedan 

sattes citationstecken kring fraser med fler än ett ord för att hela frasen skulle komma 

med i sökningen. Efter ord med olika tänkbara ändelser sattes en asterisk för att 

möjliggöra fler sökresultat

 

Sökord  

Förskol*  

”Child care”  

Kindergarten  

Preschool*  

”Early childhood education”  
 

Specialpedagogik*  

Specialpedagog*  

“Special education”  

“Children with learning disabilitie*”  

“Children with special need*”  

“Special need*”  

“Children with disabilitie*”  

“Special needs education”  

“Special educational need*” (SEN)  

“Learning disabilitie*”  
 

Pedagogik  

Pedagogy  

Pedagogics  

Education  

Teaching  
 

Inkludering  

Equal*  

Inclusion*  

“Social inclusion”  

“Inclusive education” 
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Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. 

Högskolan i Gävle • 801 76 Gävle • Kungsbäcksvägen 47, Gävle • 026-64 85 00 • www.hig.se 

Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001 

 

 Gävle, 9 oktober 2019  

Medgivande inför studie 

Under höstterminen 2019 kommer vi att genomföra en studie som är en del i vårt 

examensarbete i pedagogik inom förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Syftet 

med studien är att studera specialpedagogens uppfattning om inkludering i 

förskolan/skolan, hur specialpedagogen arbetar inkluderande och vilket stöd 

specialpedagogen kan bidra med. Därför vänder vi oss till just dig som arbetar som 

specialpedagog. 

Det krävs ingen handledning från arbetsplatsens sida men respektive arbetsplats ska 

informeras om studiens syfte. Vi kommer att samla data genom intervju över telefon. 

Intervjun beräknas ta 20–30 minuter. Under intervjun kommer ljudupptagning att 

förekomma, dessa inspelningar kommer sedan att transkriberas. Under intervjun kommer 

även anteckningar att göras. De data som samlas in kommer endast att användas i 

examensarbetet. Uppgifterna kommer att bli behandlade konfidentiellt och inte finnas 

tillgängliga för obehöriga. Inga namn på deltagare, förskolor eller kommuner kommer att 

redovisas i examensarbetet. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare kan avstå från att 

svara på frågor eller avbryta sitt deltagande utan särskild motivering. Vi följer uppsatta 

regelverk enligt GDPR (fd.PUL) och etikprövning avseende examensarbeten. Vi behöver 

svar om ditt deltagande senast den 25 oktober. 

Vår handledare för arbetet är universitetsadjunkt Ulrika Bergstrand 

ulrika.bergstrand@hig.se 

För mer information kring studien kontakta undertecknade: 

Anja Olsson 073-815 81 24 aiolsson_@hotmail.com 

Stina Wennberg 070-414 45 93 stina1990@live.se 

 

Med bästa hälsningar, 

 

A nja Olsson & Stina Wennberg 

 

 

Bilaga 2 – Missiv 

 

 

 

  
 



 

 30 

Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

1. Vad heter du?   

2. Hur gammal är du?   

3. Vilken/vilka utbildningar har du?   

4. Hur har din karriär sett ut? (Hur många år har du arbetat som specialpedagog? 

Har du arbetat som förskollärare innan? Andra roller inom förskolan/skolans 

värld?)   

5. Vem är din huvudman? (Kommunal eller privat?)   

6. Vad innebär inkludering i förskolan för dig?   

7. Berätta vad du ser som din uppgift som specialpedagog?    

8. När tar förskollärare kontakt med dig?   

9. Vilka stödinsatser använder du dig av?   

10. Vilka möjligheter har du som specialpedagog för att arbeta inkluderande?   

11. Vilka svårigheter/hinder finns det för att arbeta inkluderande?   
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Bilaga 4 – Tabeller 

Dessa tabeller gjordes för att underlätta och se samband över om specialpedagogerna 

talade om samma eller liknande hjälpmedel, perspektiv eller förhållningssätt i sina 

intervjuer. 

 Allt eftersom vi läste igenom intervjuerna och det uppkom nya hjälpmedel så 

fylldes tabellen i och sedan sattes ett kryss för varje informant som talade om samma 

eller liknande hjälpmedel, perspektiv eller förhållningssätt. 

 I tabell 1 kartlades verktygen som framkom i intervjuerna och i tabell 2 redovisas 

perspektiv och inkluderande och pedagogiska förhållningssätt samt andra faktorer som 

kan vara avgörande för att lyckas med inkludering. 

 

Tabell 1 

 

Verktyg Infor. 1 Infor. 2 Infor. 3 Infor. 4 

TAKK/AKK X X X X 

Databas    X 

 

 

Tabell 2 

 

Arbetssätt Infor. 1 Infor. 2 Infor. 3 Infor. 4 

Lågaffektivt 

bemötande 
X X   

Pedagogernas 

förhållningssätt 
X X   

Fortbildning  X X X 

Förebyggande  X  X 

EHT  X X X 

Tydliggörande 

pedagogik 
X X X X 

Materiell kontext X X X X 
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Bilaga 5 – Analystabell 

I denna tabell placerades citat som sa något om kategorin. 

 

 

 

 

Analystabell 

Inkludering som socialt 

samspel 

Verksamhet Verktyg 

Tillhörighet 

 

Barn lär 

tillsammans 

Rådgivning Handledning Fortbildning Materiell 

kontext 

AKK Databas 
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