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Sammanfattning 
 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) har barn i behov av särskilt stöd rätt att få den hjälp 

och möjlighet till lärande som de behöver för att kunna utvecklas. Alla barn har rätt till 

ett lärande som är lustfullt samt ger möjligheter till att utvecklas så långt som möjligt. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad forskning säger om inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd i förskolan samt se vilka olika faktorer som kan påverka 

denna inkludering.  

 

För att svara på studiens frågeställningar har jag utfört en litteraturstudie som bygger på 

vetenskaplig grund. För att få en så aktuell bild som möjligt av vad forskningen visar 

angående mina frågeställningar har resultatet valts ut ifrån avhandlingar och artiklar 

från åren 2010-2014. Det teoretiska perspektivet i studien är sociokulturellt perspektiv 

samt ett samhällsperspektiv. 

 

I studiens resultat framgår det att det är flera faktorer som påverkar ett inkluderande 

specialpedagogiskt arbetssätt. Resultatet visar att det finns både svårigheter och fördelar 

med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Resultatet visar att en 

anpassad miljö utifrån barns behov ökar deras möjligheter till lärande och utveckling. 

Svårigheter med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan är förskollärares 

bristande kunskaper och erfarenheter av detta. Fördelarna som framgår i resultatet med 

att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan är att barn får en ökad förståelse 

för att vi alla är olika och har olika förutsättningar. 
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Inledning 
 

Förskolan är idag en plats där de flesta svenska barn spenderar en del av sin vardag. 

Förskolan har som uppgift att väcka barns lust att lära samt ge barnet omsorg och 

möjligheter till att utvecklas. För att barnen ska kunna utvecklas så behöver de få sina 

fysiska behov tillgodosedda, samt möjligheter till samspel, struktur och lek. Vissa barn 

behöver extra stöd i sin vardag för att de ska kunna utvecklas och för att lära (Björck-

Åkesson, 2009). Förskolan ska lägga grunden till barns livslånga lärande och fokus ska 

enligt förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) ligga på lek, lärande, samspel, 

engagemang och delaktighet. Förskolans verksamhet skall vara utformad så att barn ska 

känna trygghet samt att den ska vara rolig och lärande. Förskolans uppdrag enligt Lpfö 

98 (Skolverket, 2010) är att anpassa verksamheten till alla barn. Barn som behöver 

tillfälligt eller varaktigt stöd och stimulans ska få detta stöd. Stödet utformas utifrån 

barnets egna behov och förutsättningar för att barnet ska få möjlighet att utvecklas så 

långt som möjligt (Skolverket, 2010). 

 

Förskolans uppdrag är att alla barn oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte 

ska kunna medverka i deras verksamhet. Frågan är hur det ser ut i förskolan idag, 

erbjuds alla barn samma möjligheter till att utvecklas i förskolan. Läroplanen för 

förskolan säger att alla barn ska få det stöd de behöver men ser det ut så i verkligheten. 

Jag tycker att ämnet inkludering är ett relevant ämne idag eftersom barn som är i behov 

av särskilt stöd i förskolan blir allt synligare genom dokumentationer och utredningar. 

Inkludering är ett viktigt och relevant område som både förskolans läroplan Lpfö 98 

(Skolverket, 2010) och skollagen (SFS 2010:800) tar upp vilket visar att det är ett 

område som är viktigt att vidga sina kunskaper inom. Jag har valt att utgå ifrån det 

sociokulturella perspektivet samt ett samhällsperspektiv. Dessa perspektiv kommer 

ligga till grund för diskussionen i denna litteraturstudie samt bidra till hur resultatet 

kommer förstå och tolkas. Det sociokulturella perspektivet bygger på att vi människor 

lär genom sociala samspel menar Smidt (2010) samt att det finns ett samband mellan 

uppväxt, miljö och undervisning när det gäller barns lärande. Både Sandberg (2009) och 

Nordin-Hultman (2004) tar upp vidden av att förskolemiljön måste anpassas efter 

barnens behov och inte tvärtom. För att barn ska få samma möjlighet till att utvecklas 

och lärande innebär det att både den fysiska och psykiska miljön måste anpassas. Det 

innebär att material, undervisning samt att den psykiska miljön som att lära sig samspel 
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och lek ska anpassas efter barnens behov. Samspelet och miljö har en stor betydelse för 

barns lärande och utveckling, vilket visar vidden av att alla barn oavsett om de har 

särskilda behov behöver få det stödet de har rätt till. Jag anser därför att de 

sociokulturella perspektivet kommer att ge stöd till mitt resultat samt att 

samhällsperspektivet kommer ge en bredare syn på hur samhället ser på och påverkar 

hur barn i behov av särskilt stöd blir inkluderade i förskolan. 

 

Syfte 
 

Det skrivs och forskas en del om olika faktorer som påverkar när barn i behov av 

särskilt stöd inkluderas i förskolan. Det är oftast svårigheterna med att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd som tas upp i forskningen där fördelarna inte är lika belysta. 

Utifrån detta blir syftet att klargöra vilka faktorer som kan påverka arbetet med ett 

inkluderande specialpedagogiskt arbetssätt i ordinarie barngrupper inom förskolan. 

Utifrån detta syfte har jag formulerat två frågor jag vill ha svar på. 

Frågeställningar 

 

Hur ser forskning på ett inkluderande specialpedagogiskt arbetssätt i förskolan? 

Vilka fördelar och svårigheter med ett inkluderande specialpedagogiskt arbetssätt i 

förskolan visar sig i forskningen? 

 

Begreppsförklaringar 
 

Här nedan följer en kort förklaring av centrala begrepp i denna litteratur studie, dessa är 

centrala och leder fram till mitt syfte. 

Barn i behov av särskilt stöd  

 

Under 1980-talet så ändrades synsättet inom skolan och läroplanen ändrades för att 

tydliggöra detta. Tanken var att alla barn oavsett behov till särskilt stöd skulle integreras 

i den ordinarie undervisningen. Skolverksamheten skall präglas av ett 

specialpedagogiskt arbetssätt som innebär en skola för alla, där eleven har rätt till stöd 

om den är i behov av det (Eriksson - Gustavsson, Göransson och Nilholm, 2011). 
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Inkludering 

 

Inkludering är ett begrepp som oftast används inom utbildning. Begreppet innebär att 

barn som är i behov av särskilt stöd skall vara delaktiga i ordinarie barngrupper. 

Inkludering är en utveckling av begreppet integrering (Nilholm, 2003). Begreppet 

inkludering växte fram på slutet av 1980-talet för att sätta fokus på eleven. Elevers 

olikheter skall ses som en tillgång istället för problem och fokus ska läggas på att 

anpassa miljön för alla elever (Eriksson Gustavsson, Göransson och Nilholm, 2011). 

Inkludera är verbet för inkludering som betyder innesluta, innefatta och låta ingå som en 

del i en viss grupp (Nationalencyklopedin, 2006). 

 

Specialpedagogik 

 

Specialpedagogiken utvecklades för ca 50 år sedan i Sverige och internationellt.  

Specialpedagogiken utgår ifrån alla barns rätt till utbildning. Specialpedagogik är ett 

kunskapsområde som har sin grund i pedagogik men även i ämnen som psykologi, 

sociologi, medicin och teknik medverkar till att området utvecklas. Alla barn har rätt till 

utbildning vilket specialpedagogiken kan bidra till genom att skapa förutsättningar 

genom särskilt stöd utöver den generella pedagogiken (Sandberg, 2009). Åtgärdande 

och förebyggande är funktioner som är betydelsefulla inom specialpedagogiken. För att 

möta barns olikheter och funktionsnedsättningar krävs olika strategier och 

förhållningssätt som finns inom specialpedagogiken (Larsson, 2013) 

 

Inkluderande specialpedagogiskt arbetssätt 

 

Olsson och Olsson (2013)  menar att ett inkluderande specialpedagogiskt arbetssätt 

innebär att barn som är i behov av särskilt stöd har rätt att få det stöd de behöver i den 

ordinarie undervisningen. Arbetssättet ska utformas utifrån barnets förutsättningar och 

behov för att kunna lyckas och utvecklas. Barnet skall inte ses som problembärare utan 

det innebär att skolan och lärarna har det yttersta ansvaret för att anpassa verksamheten. 

Att arbeta med ett inkluderande arbetssätt innebär enligt Andersson och Thorsson 

(2007) att den måste vara planerad och kan genomföras på ett sätt där alla barn oavsett 
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behov kan vara delaktiga. Det är ett gemensamt ansvar personalen har inom förskolan 

att tillsammans med exempelvis en specialpedagog arbeta fram ett arbetssätt som 

fungerar för just den barngruppen. Det är viktigt att utifrån de verktyg man kommer 

fram till vågar använda dem för att utveckla och anpassa verksamheten. Det kan vara 

stora utmaningar med att arbeta med ett inkluderande specialpedagogiskt arbetssätt men 

det viktigaste är att man gemensamt tar ansvar och inte lämnar det åt en enskild person 

att lösa (Andersson och Thorsson, 2007).  

 

Alla barns rätt till förskola 
 

Det finns ett antal lagar och förordningar som redovisar hur barn i behov av särskilt stöd 

ska inkluderas i förskolan. Förskolans läroplan Lpfö 98 har flera uppdrag och ett av dem 

är att: 

 

Ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 

handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. 

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i 

andra människors situation 

 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati 

och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för 

skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt (Skolverket, 2010, s 

4) 

 

Ett annat av förskolans uppdrag är att synliggöra att vi är olika som människor samt visa 

att det är okej att vara olika som personer. Arbetslaget har ett ansvar att våga prata med 

barnen om hur de ska vara mot varandra, där respekt och omtanke sak ligga i fokus. I ett 

mer internationellt perspektiv kan man genom barnkonventionen (FN:s konvention om 

barnets rättigheter, 2009) se att barn har rätt att bli respekterade och få det stöd de 

behöver oavsett deras behov. I FN:s barnkonvention (FN:s konvention om barnets 

rättigheter, 2009) kan man läsa om barns rättigheter och att alla barn har ett lika värde. 

Artikel 2 i konventionen handlar om att alla barn skall respekteras och få det stöd de 

behöver oavsett ras, kön, handikapp, hudfärg etc. Barnen skall skyddas ifrån 
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diskriminering och bestraffning. Det är upp till staten i respektive land att se till att detta 

följs. Salamancadeklarationen har även den utifrån ett internationellt perspektiv en 

viktig betydelse när det gäller att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan och 

skolan. Salamancadeklarationen (Larsson, 2013) kom till 1994 då flera av 

representanter från regeringar världen över deltog. Målet var att ge riktlinjer och 

strategier för att kunna erbjuda en utbildning och undervisning till alla barn oavsett 

deras behov. Principer man kom fram till var bland annat att ”alla barn har rätt till 

undervisning oberoende av – fysisk, psykisk, intellektuella och neuropsykiatriska 

förutsättningar”(s.187) samt utgå ifrån att alla skillnader mellan individer är normala. 

Pedagogiken ska anpassas efter barnet behov och förutsättningar samt att fokuseringen 

ska läggas på barnet. 

 
Även i skollagen (SFS 2010:800) och diskrimineringslagen (SFS: 2008:567) står det 

tydligt att barn som är i behov av särskilt stöd har rätt att få den hjälp de behöver för att 

kunna utvecklas. Alla barn har rätt till ett lustfullt lärande med möjligheter att utvecklas 

så långt som möjligt. Oavsett om ett barn är i behov av särskilt stöd eller inte så ska 

inget barn bli diskriminerat enligt diskrimineringslagen. I skollagen (SFS 2010:800) 

finns ingen exakt definition av vad barn i behov av särskilt stöd är utan det är upp till 

skolor/förskolor och den enskilde rektorn att tolka när det finns behov att erbjuda detta 

stöd till barn. I skollagen står det följande (SFS 2010:800), kap 8: 

 

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

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

genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns 

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

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

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de 

särskilda stödinsatserna. 

 

Skollagen (SFS: 2010:800) tar upp att alla barn har rätt till utbildning  

 

Kap 1 §4 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta 

och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
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I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. 

En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen. 

 

Syftet med diskrimineringslagen (SFS: 2008:567) är att motverka diskriminering och 

främja rätt till lika möjligheter och rättigheter oavsett olikheter som exempelvis 

funktionshinder eller kön. Lagen tar även upp att personen som ansvara över 

verksamhet som exempelvis förskolan har ett ansvar och får inte diskriminera något 

barn. I kapitel 2 står följande: 

  

5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller 

annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera 

något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller 

söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska 

likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för 

anställningen eller uppdraget. 

 

 

Forskningsöversikt 
 

Nedan presenteras vad tidigare forskning säger angående inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan. Vad inkludering har för betydelse för barn i behov av särskilt 

stöd samt hur förskolan och dess miljö måste anpassas så att alla barns behov 

tillgodoses för att de ska få samma möjligheter till att utvecklas. Litteratur till den 

tidigare forskningen består av litteratur ifrån 6 böcker, 1 artikel samt 1 

forskningsrapport från vetenskapsrådet. Litteraturen har tagits fram genom sökning i 

högskolans bibliotekskatalog där relevanta ord som inkludering, barn i behov av särskilt 

stöd och förskola har använts som sökord. Relevant litteratur från tidigare kurser inom 

förskollärarprogrammet har även använts till den tidigare forskningen. I slutet av detta 

avsnitt kommer en sammanfattning av den tidigare forskningen samt ett avsnitt som 

berör ett didaktiskt perspektiv. 
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Didaktikens betydelse för lärande och utveckling 

 

Wahlström (2015) menar att didaktik fokuserar på hur innehållet i undervisningen 

struktur ser ut samt hur man som lärare kan erbjuda en undervisning som är anpassad 

till att tillgodose alla barns olika behov och förutsättningar till utveckling och lärande. 

För att kunna erbjuda barnen en didaktisk undervisning menar Wahlström att läraren 

måste inneha en didaktisk medvetenhet som innebär att man reflekterar över didaktiska 

frågor. Dessa reflektioner skall sedan användas och ligga till grund för att skapa en 

undervisning som passar alla barns olika behov och förutsättningarna. De 

grundläggande frågorna som ställs inom didaktiken är: Till vad (målet med 

undervisningen), varför (motivera eleven att lära sig), vad (med vilket innehåll uppnås 

detta mål bäst), vem (vilken elev ska lära sig detta) samt hur (hur man lägger upp 

undervisningen utifrån svaren på de sammanlagda faktorerna). Wahlström menar att när 

man gör en sammanställning av de didaktiska frågeställningarna blir det tydligt att varje 

undervisningstillfälle utgör ett komplext nätverk av ett antal didaktiska aspekter. Lärare 

måste därför anpassa och förhålla sig till att alla barn är olika vilket gör att det inte finns 

en given modell för all undervisning. Wahlström (2015) betonar att det didaktiska 

perspektivet ger en öppenhet för de val läraren ställs inför samt att läraren kan erbjuda 

och formulera olika undervisningsmetoder. 

Barn i behov av särskilt stöd 

 

Förskolan är det första steget i en lång skolprocess där barnet skall få chans och 

möjlighet att utvecklas och lära sig för framtiden. Därför menar Sandeberg (2009) att 

det är viktigt att barn i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver redan i förskolan. 

Förskolan läroplan Lpfö98 (Skolverket, 2010) tar upp att alla barn behöver uppleva 

tillfredsställelsen att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara delaktiga.  

 

Förskolan har som uppgift att anpassa verksamheten efter varje barns behov menar 

Sandberg (2009) samt se till att vistelsen på förskolan kan vara ett generellt stöd för ett 

barn. Alla barn är olika och kan behöva olika sorters stöd men man måste utgå ifrån 

barnets specifika behov av stöd. Barn som är i behov av särskilt stöd eller barn som har 

en tendens att få svårigheter med sin utveckling behöver stödet direkt. Det är bättre att 

förebygga genom att ge barnet stöd från början än att försöka reparera i efterhand. 

Genom att satsa på generella insatser i förskolemiljön riktade till alla barn på förskolan 
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samt ge enskilda insatser till de barn som är i behov av det så går det att förebygga. Det 

ställer höga krav på personalen eftersom verksamheten ska anpassas till alla barn 

oavsett om de är i behov av stöd eller inte. Barnen skall erbjudas lika möjligheter att 

utvecklas utifrån sina förutsättningar (Sandberg, 2009). 

 

Ahlberg (2013) anser att det är en mängd olika faktorer som påverkar bedömningen av 

barn är i behov av särskilt stöd. Det ser olika ut i varje förskola och alla förskolor har 

olika kriterier för om barn är i behov av särskilt stöd eller inte. Det är olika faktorer som 

avgör bedömningen som exempelvis traditioner, koder på den förskolan, den 

pedagogiska verksamheten samt personalens kompetens. Kadesjö (2010) menar att barn 

som är i behov av särskilt stöd har olika slags svårigheter som försvårar för barnets 

fortsatta utveckling. Faktorer som påverkar barnet negativt kan vara 

inlärningssvårigheter, bristande självkontroll och självförtroende samt svårigheter med 

att tolka sociala signaler. Barn som ofta reagerar med utbrott när de inte vet hur de ska 

bete sig i svåra situationer har bristande kognitiv flexibilitet. Kadesjö anser att en god 

förskolemiljö är viktigt för de barn som har dessa typer av svårigheter och riskfaktorer. 

Det är viktigt att dessa barn får vara med och uppleva lek och samvaron med andra barn 

för att de ska få möjlighet att utvecklas socialt. Lillvist (2009) menar att barn i behov av 

särskilt stöd har ofta svårigheter med sina sociala egenskaper och detta kan ofta 

resultera i att de i mindre utsträckning blir valda som kamrater i jämförelse med barn 

som inte är i behov av särskilt stöd.  Detta gör att barn i behov av särskilt stöd får färre 

tillfällen till att samspela med andra barn vilket gör att de inte får samma möjligheter till 

att träna sina sociala egenskaper. Lillvist (2009) anser att det är viktigt att studera barn 

när de samspelar med varandra. Det är i samspelet som barn utvecklar sig själv och får 

förståelse över att det är en egen individ samt så lär sig barnet utveckla olika typer av 

sociala roller. Eftersom många barn i behov av särskilt stöd har svårigheter med sin 

sociala kompetens är det extra viktigt att studera och hjälpa dessa barn. Det finns flera 

faktorer som påverkar barns sociala kompetens både individuella och omgivningen. 

Individuella faktorer som ger barnet förutsättningar för att utveckla sin sociala 

utveckling är om barnet kan kommunicera med andra, kan vara uppmärksam samt kan 

reglera sitt sätt att vara.  
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Lutz (2014) menar att bedömning av barn inom förskolan är något som är en självklar 

del av den pedagogiska verksamheten. Dessa bedömningar ger en grund inom olika 

områden om vilka kunskaper barnet har och utifrån dessa bedömningar kan lämpligt 

material och stöd hjälpa barnet utvecklas. Varje grupp av barn är unika och har olika 

pedagogiska förutsättningar vilket gör att verksamheten inte alltid kan vara densamma 

utan måste anpassas efter barngruppen. Nordin-Hultman (2004) tar upp att barn inom 

både förskolan och skolan diagnostiseras i allt större utsträckning och att problemen 

som uppstår med dessa barn skall åtgärdas. Nordin- Hultman menar att felet inte ligger 

hos dessa barn utan det ligger i att pedagogiken och den pedagogiska miljön inte är 

anpassad till dessa barn. Larsson (2013) anser att ett barn som får en diagnos kan bli 

bemött utifrån sin diagnos av sin omgivning. Detta kan leda till att barnet inte blir sedd i 

sin helhet utan att de fokuseras på de negativa sidorna istället. Detta gör att barnets 

positiva sidor och styrkor kan hamna i skymundan. Genom att använda sig av ett 

inkluderande specialpedagogiskt förhållningssätt där lärare bemöter barn i behov av 

särskilt stöd med anpassade metoder och material så underlättas för dessa barn i 

förskolan och skolan. Atterström och Persson (2000) menar att svårigheten med att 

hjälpa barn i behov av särskilt stöd är att anpassat material och verksamhet kostar oftast 

mer pengar. Författarna menar att det ofta krävs att barnet har en diagnos för att kunna 

få ut pengar för att erbjuda det stödet som barnet behöver. Mohss (2014) anser att det 

ser olika ut i olika kommuner hur mycket stöd en förskola kan få när det finns barn i 

behov av särskilt stöd. Barnet ska inte behöva ha en diagnos för att specialpedagogerna 

ska besöka förskolan samt erbjuda stöd och material till förskolepersonalen. Mohss 

menar även att i flera kommuner kan man söka extra ekonomiskt stöd till förskolor som 

har barn i behov av särskilt stöd. 

Förskolans miljö 

Det är viktigt att skapa pedagogiska miljöer för barn i behov av särskilt stöd i både 

förskola och skolan. Genom att skapa en miljö där varken ljud, ljus, luft eller inredning 

påverkar barnet negativ så ökar man chansen att barn kan få arbetsro Larsson (2013). 

Larsson tar även upp att förskollärarens och lärarens bemötande av barn i behov av 

särskilt stöd samt deras förhållningssätt och pedagogiska metoder är viktigt för att 

underlätta för dessa barn. Även Mohss (2014) tar upp att förskolemiljön är viktig för 

alla barn men främst för barn i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att den är utformad 

efter barnens behov och utifrån deras nivå. Den pedagogiska miljön ska vara tydlig 

genom att barnet ska förstå vad rummet kan erbjuda för aktivitet eller lek genom att gå 
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in i det rummet. Mohss (2014) menar att det är viktigt att observera miljöerna för att se 

vad som fungera i verksamheten samt se vad som inte fungerar så bra och behöver 

ändras för att passa barngruppen. För att arbetet med att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd ska fungerar på bästa sätt är det viktigt att specialpedagogen arbetar 

tillsammans med förskolepersonalen. Specialpedagogen tillför en fördjupad kunskap om 

barn i behov av särskilt stöd till förskolepersonalen som sedan tillsammans tar fram 

metoder som ska fungera för barnet och barngruppen. En viktig del i detta arbete menar 

Mohss är att förskolepersonalen vågar utföra dessa metoder för det specifika barnet i 

behov av särskilt stöd men även för det framtida arbetet med att inkludera barn i behov 

av särskilt stöd.  

 

För att barn i behov av särskilt stöd ska få samma möjligheter att utvecklas inom 

förskolan är det viktigt att förskolans miljö kan erbjuda olika arbetssätt och material. 

Nordin-Hultman gör i sin avhandling en jämförelse mellan de svenska och de engelska 

förskolorna. Hon har gjort observationer i både engelska och svenska förskolor. 

Skillnaden mellan dessa är att i de engelska förskolorna placeras olika material som 

exempelvis lera, stafflier med färgburkar och sandlåda öppet för att erbjuda barnen att 

använda dessa material. I de svenska förskolorna är dessa material inte lika tillgängliga 

och står oftast i ett skåp eller på en hylla vilket gör att barnen måste fråga för att kunna 

använda dessa material. En annan skillnad som Nordin-Hultman upptäckte mellan de 

engelska och svenska förskolorna är att de engelska förskolorna erbjuder en mycket 

större mängd olika material än de svenska. Även hur förskolorna anordnar dessa 

material till barnen skilde sig åt mellan de engelska och svenska förskolorna. Nordin-

Hultman ger ett exempel på hur material för vattenlek erbjuds på olika sätt. I svenska 

förskolor finns det oftast ett våtrum eller ett tvättrum som har en liten bassäng. I de 

engelska förskolorna finns oftast vatten i en stor balja som är nedsänkt i ett bord där 

barnen befinner sig för att barnen ska få möjlighet att använda vattnet när de vill. 

Nordin-Hultman (2004) menar att i de engelska förskolorna lockar personalen barnen 

med exempelvis stora exponeringar av olika slag av exempelvis garner, tyger eller 

konstruktionsmaterial. Detta för att fånga barnens intresse och uppmärksamhet. 

Personalen i de engelska förskolorna erbjöd även barnen arrangerade material på 

morgonen när de kom till förskolan. Exempelvis har personalen låtit bygga ihop några 

tågskenor på golvet eller att gjort avtryck i sandlådan som fanns inne med olika 

material. Dessa material lät personalen sedan ligga framme för att barnen skulle få 
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möjlighet att fortsätta. Nordin-Hultman (2004) menar att barnen alltid upptäckte 

personalens arrangerade material vilket resulterade att barnen blev inspirerade och 

fortsatte aktiviteten. Nordin-Hultman anser att de svenska förskolorna upplevs som mer 

lugna och stillsamma än de engelska förskolorna. I de svenska förskolorna erbjuder 

personalen oftast papper, pennor, lego, pussel, småbilar i de stora rum som barnen oftast 

vistas i.  Nordin-Hultman menar att dessa material ses som mer neutrala och inte fångar 

barnens uppmärksamhet på samma sätt. Något som däremot oftast finns i de svenska 

förskolorna som är utmanande och fångar barnens intressen är grovmotoriska material 

som exempelvis skumgummikuddar eller madrasser som går att bygga kojor och eller 

har gymnastik på.  

 

Material för grovmotoriska aktiviteter har stor betydelse menar Nordin-Hultman (2004) 

i de svenska förskolorna. Material som har inriktning på teknik, naturvetenskap och 

laborationer är material som inte erbjuds öppet på samma sätt i de svenska förskolorna. 

För att barn i behov av särskilt stöd ska få samma möjlighet att utvecklas i förskolan så 

måste den pedagogiska miljön anpassas efter barnen och inte tvärtom. Något som även 

har betydelse och påverkar barn i behov av särskilt stöd är dessa regler och rutiner som 

alltid ska följas. Dessa regleringar som finns inom tid och rum i den svenska förskolan 

är tydliga och starka menar Nordin-Hultman. Hon anser att ofta är lokaler och material 

starkt inrutade och är inte lätt tillgänglig för barnen. Det är ofta för bestämt hur länge 

barnen ska vara ute på förskolan samt har barnen oftast inte valmöjlighet gå in under 

utevistelsen om de skulle vilja det. Detta gör att barnen som är i behov av särskilt stöd 

kan hamna i kläm för de får inte möjlighet att vara i den miljö som passar dem bäst. När 

material blir otillgängligt så blir det svårare för barn i behov av särskilt stöd att 

utvecklas eftersom möjlighet att hitta något som passar dem begränsas menar Nordin-

Hultman. Björck-Åkesson (2006) menar att det måste skapas miljöer som kan anpassas 

efter barnen så att de barn som är i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver för att 

de ska få samma möjligheter till lärande och utveckling. 
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Inkludering 

 

Begreppet inkludering är en utveckling av begreppet integrering som kom på 1950-1960 

- talet i Sverige. Integration innebar att elever i behov av särskilt stöd skulle bli 

delaktiga i de ordinarie miljöerna i skolan. Svårigheterna med integrationen var att 

skolmiljöerna inte var anpassade efter elevernas olikheter. Inkludering är ett nyare 

begrepp inom skolan som innebär att alla har rätt till närvaro och delaktighet i 

verksamheten. Det centrala med inkluderingsbegrepp är att undervisningssituationen 

måste förändras så att den är anpassad efter elevers olika behov och förutsättningar 

(Nilholm, 2003). Ahlberg (2013) betonar att det finns flera olika tolkningar av 

begreppet inkludering men hennes tolkning är att alla människor är lika värda och har 

rätt till deltagande i samhället och i skolan.  

 

Under 1990- talet när begreppet inkludering blev allt mer synligt så forskades det inte 

speciellt mycket om ämnet när det gällde inriktning förskolan. Det finns få svenska 

studier när det gäller inkludering i förskolan. Det finns risker med detta eftersom man 

kan tolka att förskolans barngrupper redan är inkluderande eftersom i de flesta fall finns 

det olika typer av barn samlade i en barngrupp. På så sätt kan man få en bild av att 

förskolan är inkluderande men i själva verket så är det en rumslig integrering (Lutz, 

2014). Lutz menar att den svenska förskolan är unik i jämförelse med förskolor 

internationellt när det gäller att inkludera alla barn, även barn som är i behov av särskilt 

stöd. Det är få specialarrangemang som görs för barn med funktionsnedsättningar i den 

svenska förskolan. Barn som är autistiska, döva eller gravt utvecklingsstörda har 

möjlighet att gå i förskola anpassade efter deras behov. Sandberg, Lillvist, Eriksson, 

Björck – Åkesson och Granlund (2010) anser även de att särskilda förskolor för barn i 

behov av särskilt stöd är sällsynta i Sverige. De flesta barn som är i behov av särskilt 

stöd går i vanlig förskola där deras behov och stöd ska tillgodoses i den ordinarie 

verksamheten. Sandberg et al. menar att barn i behov av särskilt stöd ska erbjudas det 

stöd de behöver från den ordinarie personalen i förskolan samt genom att verksamheten 

anpassas. Vid behov ska arbetslaget ta hjälp och stöd ifrån särskilda resurser som 

exempelvis psykolog, logoped eller specialpedagog. 
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Haug (2014) anser att begreppet inkludering ofta kan ses som ett alternativt begrepp till 

specialundervisning och det hör ihop med att inkludering användes tidigt inom det 

specialpedagogiska fältet. Haug menar att inkludering handlar så mycket mer än om att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd i den vanliga undervisningen. Inkludering har 

betydelse för all undervisning och alla barn men begreppet har i första hand betydelse 

för barn som av olika anledningar har svårigheter med att komma in i gemenskapen i 

skolan eller förskolan. Inkludering handlar om en skola för alla, där alla ska få vara 

delaktiga och ingen ska hamna utanför. Undervisningen måste anpassas så att den 

passar både individen och kollektivet. Det är naturligt och viktigt att förskolan och 

skolan arbetar efter ett inkluderande arbetssätt. Det är en utmaning att arbeta utifrån 

detta arbetssätt och därför viktigt att ansvaret delas mellan alla berörda som exempelvis 

politiker, rektorer, lärare, elever, föräldrar samt forskare. Det är lärarna som får ta det 

största ansvaret och utmaningarna när det gäller ett inkluderande arbetssätt. De är 

viktigt att lärare har rätt kompetens och arbetsvillkor för att kunna ta sig an detta 

arbetssätt (Haug, 2014) 

Sammanfattning av forskningsöversikten 

 

Det är viktigt att barn i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver redan i förskolan 

eftersom det är det första steget i en lång skolprocess där barn får möjlighet att 

utvecklas och lära sig för framtiden (Sandberg, 2009). För att alla barn ska få samma 

möjligheter till att utvecklas och lära så måste förskolan anpassas. Det innebär att 

förskolans miljö och utformning måste anpassas efter barn och deras behov. Detta är 

något som både Kadesjö (2010), Larsson (2013), Nordin-Hultman (2004) tar upp som 

viktiga faktorer som påverkar barn som är i behov av särskilt stöd. En annan faktor som 

är viktigt menar Mohss (2014) är att förskolan och förskolepersonalen har ett bra och 

nära samarbete med en specialpedagog eller liknande när det finns behov av det. Det är 

viktigt att använda sig av den resursen som förskollärare för att få stöd och hjälp att 

utveckla verksamheten när behovet finns. Larsson (2013) anser att ett barn som får en 

diagnos kan bli bemött utifrån sin diagnos av sin omgivning. Detta kan leda till att 

barnet inte blir sedd i sin helhet utan att de negativa sidorna fokuseras på istället. Detta 

gör att barnets positiva sidor och styrkor kan hamna i skymundan. Genom att använda 

sig av ett inkluderande specialpedagogiskt förhållningssätt där lärare bemöter barn i 

behov av särskilt stöd med anpassade metoder och material så underlättas för dessa barn 

i förskolan och skolan. Begreppet inkludering kom på 1950-talet till Sverige och 
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innebar att alla barn har rätt till närvaro och delaktighet i verksamheten. Det centrala 

med inkluderingsbegrepp är att undervisningssituationen måste förändras så att den är 

anpassad efter elevers olika behov och förutsättningar. (Nilholm, 2003). Lutz (2014) 

menar att det inte finns så mycket forskning angående inkludering i förskolorna men att 

de svenska förskolorna är unika i sig jämfört med andra länder när det gäller inkludering 

av barn i behov av särskilt stöd. Det finns få särskilda förskolor för dessa barn vilket gör 

att de flesta barn går i vanliga förskolor. Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck – Åkesson 

och Granlund (2010) menar att de svenska förskolorna ska erbjuda det behov och stöd 

som barnet behöver i den ordinarie verksamheten. 

 

Teoretiska perspektiv 
 

Under denna kategori kommer de två perspektiv som ligger till grund för diskussionen i 

den här litteraturstudien. Perspektiven är sociokulturellt perspektiv och ett 

samhällsperspektiv.  

Sociokulturellt perspektiv 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv så utvecklas människan i samspel med andra 

individer. Människan blir påverkad av sina medmänniskor samt att de formas av sin 

uppväxt. Beroende av vilken kultur och miljö människan växer upp och lever i så 

formas individen utifrån den. Vygotskijs levde i Ryssland i slutet av 1800- talet och är 

grundare till det sociokulturella perspektivet. Han var psykolog och forskade om de 

yngre barnens lärande och utveckling. Vygotskij anser att det finns ett samband mellan 

uppväxt, miljö och undervisning när det gäller människors lärande. Han menar att vi lär 

oss genom sociala sammanhang. Hans teori bygger på att barn utvecklas genom samspel 

med andra barn (Larsson, 2013). Smidt (2010) menar att Vygotskij ansåg att leken är 

grunden för att barnet ska utvecklas. Vygotskij menar att den närmaste 

utvecklingszonen inte handlar om vilka begräsningar ett barn har utan vad samma barn 

kan klara av med hjälp av vuxna eller jämnåriga barn. Kunskapen kan ytterligare 

förstärkas genom att erbjuda den hjälp barnet behöver beroende situation och behov.  

Samhällsperspektiv 

 

Under 1970-talet i Sverige så kom barnstugeutredningen vilket betydde att begreppet 

förskola infördes. Syftet med barnstugeutredningen var att barnen skulle få en mer 

förberedande skolstart med införandet av förskolan samt att barn i behov av särskilt stöd 
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skulle integreras (Persson, 1998). Persson menar att förskolans uppgift var att stimulera 

barnens utveckling samt att förskolan hade utbildad personal för att stödja barnen. Den 

svenska förskolan är unik i sig genom att den har två funktioner som tillsammans skapar 

en helhet för samhället. Där ena funktionen är för samhället, det vill säga att föräldrar 

ska kunna lämna sina barn när de arbetar, studerar eller är arbetslösa. Den andra 

funktionen är den pedagogiska det vill säga att det finns utbildad pedagogisk personal 

som stödjer barnen i deras utveckling på förskolan. Persson anser att detta kan ställa till 

problem då samhällets utgångspunkter ofta krockar med pedagogiska utgångspunkter 

förskolan har främst när det gäller de ekonomiska resurserna. Detta kan bli ett dilemma 

där det å ena sidan står förskollärare som anser att förskolan behöver kosta för att få en 

viss kvalité. På andra sidan står ekonomerna i samhället som vill se över kostnaderna. 

Med detta vill Persson påpeka att det är viktigt att se båda sidor även fast de har svårt att 

förstå varandra. När olika grupper och kulturer i dagens samhälle diskuterar så jämförs 

ofta dessa förhållanden mellan varandra. Då är det viktigt menar Persson (1998) att 

tänka på vilka maktstrukturer som finns idag emellan dessa kulturer och grupper. 

Persson anser att människan påverkas av vilken social verklighet den lever i och utgår i 

sitt tänkande och handlande utifrån sin verklighet. I dagens samhälle så har staten 

överlåtit allt mer ansvar till kommunerna när det gäller ansvar för innehåll och 

organisation över förskolan. Detta gör att olika kommuner får olika förutsättningar 

vilket kan påverka det pedagogiska arbetet. Persson (1998)  menar att förskolan och 

dess personal kan bli sedda som bakåtsträvare för de måste försvara att de inte kan 

hantera de stora barngrupperna och att barn i behov av särskilt stöd inte får det stöd de 

behöver. Personalen känner sig stressade och pressade och är oroliga över att det 

påverkar barnens trygghet och kontinuitet. En annan faktor som påverkar förskolan i 

samhället är hur föräldrarna ser på förskolans roll. Persson anser att många föräldrar 

menar att förskolan ska tillföra barnet egenskaper som de har nytta av i sin utveckling 

och framtid. Egenskaper som att fungera i grupp och få social kompetens är viktiga 

saker att barnen lär sig. När man utgår ifrån socialstyrelsens perspektiv så har de inte 

riktigt samma syn som föräldrarna utan de menar att förskolan ska vara ett komplement 

till barnens hem. Hemmet och förskolan ska tillsammans skapa bästa möjligheter till att 

barnet utvecklas. 
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Metod 
 

Jag har valt att göra en systematisk litteraturstudie vilket innebär en sammanställning av 

relevant forskning av god kvalité inom ett område. En systematisk litteratur studie 

innebär att man systematiskt söker och kritiskt granskar litteraturen för att sedan 

sammanställa den (Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström, 2013).  I en systematisk 

litteraturstudie är det litteraturen som är informationskällan och data som redovisas 

utgår ifrån vetenskapliga tidskrifter eller andra vetenskapliga artiklar (Olsson och 

Sörensen, 2011). Detta underlag ska vara tillräckligt för att kunna göra bedömningar, 

värderingar och slutsatser. För att undersöka om barn i behov av särskilt stöd har en 

systematisk litteraturstudie gjorts vilket innebär att man utgår ifrån en tydligt 

formulerad fråga som besvaras genom att systematiskt välja, värdera, identifiera och 

analysera relevant forskning (Eriksson-Barajas et al.2013). Genom att använda mig av 

en systematisk litteraturstudie så har jag förhoppningar om att få en djupare inblick i 

mitt forskningsområde som kommer ge mig en djupare kunskap i ämnet. Eriksson-

Barajas et al. menar att i en litteraturstudie så ställs frågor till litteraturen istället för till 

personer. I denna litteraturstudie har de etiska övervägandena gjorts i urvalet och i 

presentation av resultatet. Material till denna studie har även varit på engelska och detta 

kan komma att ifrågasättas ur ett forskningsetiskt perspektiv då mitt ordval och 

översättningar av olika begrepp inte kan säkerhetsställas med forskarens grundintention.  

 

 Datainsamling 
 

För att få en överblick och uppfattning över hur ämnet inkludering och barn i behov av 

särskilt stöd ser ut i forskningsområdet har relevanta sökskord används i olika databaser 

för sökning. Sökorden har varit avgränsade och sökts i olika kombinationer. Databaser 

som använts i sökningen är DIVA, ERIC, Libris och Psycinfo. Både svenska och 

engelska ord har använts, både enskilt och i kombination med varandra. Sökord som 

använts är barn, inkludering, förskola, special pedagogik, barn i behov av särskilt stöd, 

inkluderande pedagogik, inkludering och förskola, förskola och barn i behov av stöd, 

pree school, inclusion and pree school, pree school and special needs.  
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Tabellen visar hur datainsamlingen gått till. 

  

Databas Sökterm Antal träffar Lästa träffar Utvalda träffar 

Diva barn 4101 0  

Diva Förskola, miljö 595 3 1 

Diva  Förskola 4556 1 1 

Eric Pree school 42262 0 0 

Eric Preeschool+inclusion 151 5 4 

Libris Inkludering 265 0 0 

Libris Inkludering+barn i 

behov av särskilt stöd 

3 0 0 

Libris Förskola, special 

pedagogik 

436 2 0 

Psycinfo preeschool 1440 0 0 

Psycinfo Preeschool+special 

needs 

147 5 3 

 

Förutom artiklar och avhandlingar som framkommit från sökning i databaser har 

relevant litteratur använts till tidigare forskning för att få fram material till studien. 

Denna litteratur har jag sökt efter i högskolans bibliotekskatalog där relevanta ord som 

inkludering, barn i behov av särskilt stöd, förskola har använts. Dessa böcker har sedan 

lånats på högskolans bibliotek. Den tidigare forskningen består av material som tagits 

från 6 böcker, 1 artikel samt 1 forskningsrapport från vetenskapsrådet.  

 

Urvalskriterier 
 

Artiklarna och avhandlingarna har valts ut utifrån dess vetenskapliga kvalité samt om de 

är relevanta i förhållande till syftet. Artiklarna som har använts är peer reviewed vilket 

visar att de är av vetenskaplig kvalité samt att artiklarna blivit kritisk granskade före 

publicering (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013) Artiklarna och 

avhandlingarna är publicerade i forskningsrapporter, tidskrifter och böcker vilket även 

visar en vetenskaplig kvalité. Avgränsningar har gjorts i resultatdelen när det gäller 

sökning av artiklar och avhandlingar. Artiklarna och avhandlingarna i resultatdelen är 

begränsade mellan åren 2010-2014. Detta för att få en nulägesbild av forskningen i det 

aktuella ämnet. I delen tidigare forskningen har även äldre litteratur och artiklar använts 
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för att få en bredd och tydligare syn på vad som tidigare sagts och forskats om det 

aktuella ämnet.  I urvalsprocesserna lästes först rubrikerna på de artiklar och 

avhandlingar som söktes fram och därefter lästes abstract för att se om de tillhörde mitt 

utvalda område. Det var 16 artiklar som jag valde ut i detta skede. De artiklar som hade 

ett abstract som stämde överens med syftet lästes i sin helhet för att på så sätt se om den 

var relevant för min litteraturstudie. Det var 9 artiklar som lästes i sin helhet och valdes 

ut till litteraturstudien. 

 
 

Tillvägagångssätt 
 

När material skulle sökas till litteraturstudien så sökte jag brett och på enstaka ord som 

inkludering, barn i behov av stöd, förskola, pre- school och special education. Detta 

resulterade i många träffar vilket gjorde att jag begränsade sökningen och kombinerade 

flera ord. Vid sökningen av artiklarna och avhandlingarna begränsades årtalen till 2010-

2014 för att få en så aktuell forskning som möjligt. De sökbaser jag använde för att få 

fram de väsentliga studier för mitt fokus område och som de mest relevanta artiklar och 

avhandlingar hittades var i databaserna ERIC, DIVA, Psycinfo och Libris.  

 
 

Bearbetning av artiklar 
 

Artiklarna och avhandlingarna som har analyserats i denna litteraturstudie plockades ut 

ifrån urvalskriterierna genom att först läsa rubriken och abstract för att sedan läsa syftet. 

Alla artiklar och avhandlingar har som har valts ut till resultatet har sedan läst i sin 

helhet. Efter detta har relevant material plockats ut ifrån artiklarnas och avhandlingarnas 

resultat för vidare analys. Jag har sedan jämfört artiklarnas och avhandlingarnas resultat 

med varandra och kategoriserat dem i teman med rubriker. Till grund för den här 

litteraturstudiens analys ligger det sociokulturella perspektivet samt samhällets 

perspektiv. Det centrala i den här litteraturstudien blir då att se interaktionen mellan 

människor samt se samhällets påverkan av inkludera barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan. Eftersom det här är en litteraturstudie så bygger den på forskning och på så 

sätt utgår jag ifrån vad den visar och kommer fram till när jag analyserar den mot det 

sociokulturella och samhällets perspektiv. 
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Resultat 
 

I den här delen presenteras resultaten av den forskning som tagits fram i den här 

litteraturstudien. Resultaten utgår ifrån olika forskares studier och dessa studier har alla 

haft olika syften men gemensamt med dessa studier jag har valt ut är att de ingår i mitt 

fokus område. Resultaten kommer presenteras under följande rubriker: bristande 

kunskaper, attityder och uppfattningar hos förskollärare, förskolans miljö och samspel 

samt positiva effekter av inkludering. 

 

Bristande kunskaper, attityder och uppfattningar hos förskollärare 
 

I en studie gjord av Gal, Schreur, och Engel-Yeger (2010) så framgår det att en av 

svårigheterna med att inkludera barn med särskilda behov i förskolan är att personalen i 

förskolan inte har tillräckliga kunskaper. Detta kan bero på flera saker exempelvis har 

personalen inga erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd. Det kan även bero på att 

deras utbildning eller praktik inte har gett dem tillräckliga kunskaper eller erfarenheter 

för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Gal et al. hade tagit fram ett material till 

den här studien där 62 förskollärare blev bedömda samt intervjuade utifrån deras 

attityder angående inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Undersökningen delades 

upp i fyra olika kategorier för att se om förskollärarnas attityder skiljdes sig åt beroende 

på barnets svårighet. De fyra kategorierna var inlärningssvårigheter, rörelsehinder, 

ADHD och känslomässiga hinder. Undersökningen visade att förskollärarnas krav och 

attityder skiljde dem åt beroende på vilken ålder, erfarenhet, utbildning de hade samt 

vilken personlig erfarenhet de hade av barn med särskilda behov. Av de fyra 

kategorierna så var de lättast att ta hand om barn med rörelsehinder eftersom de har ett 

tydligt handikapp och de andra tre kategorierna är inte lika lätt att ta och se på.  

 

I en studie av Akalin, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu, och İşcen (2014) kommer de fram 

till att svårigheter med att arbeta med ett inkluderande specialpedagogiskt arbetssätt är 

att förskollärarna har för lite erfarenhet och kunskap för att kunna möta barn i behov av 

särskilt stöd. Även att anpassa verksamheten så att den passar alla barn var något som 

studien visade var en svårighet. För att kunna anpassa verksamheten och möta dessa 

barn önskade förskollärarna mer stöd från specialpedagoger och psykologer för 

handledning samt hjälp att arbeta fram metoder och verktyg. Även ökad tillgång till mer 
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specialpedagogiskt material att arbeta med efterfrågades för att möta dessa barn. 

Resultatet visade även att förskollärarna under sin utbildningstid önskade mer 

handledning och kunskaper inom detta område. Takala, Haussttatter, Ahl och Head 

(2012) kommer även de fram till i deras studie att svårigheter med inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd i skola/ förskola är att lärarna inte har tillräckliga kunskaper eller 

erfarenheter av dessa barn. Takala et al. menar även att ekonomin avgör om barn i 

behov av särskilt stöd får det stöd de behöver. Det kan vara resurser till barngruppen/ 

klassen eller ekonomi till att utbilda lärare. Det som även framgick i denna studie var 

lärarnas oro över hur de ska hantera barn som exempelvis inte klarar av att undervisas i 

stor grupp, barn som påverkar hela barngruppen negativt samt att de ska räcka till för 

alla barn i barngruppen/klassen. 

 

Lindqvist och Nilhoms (2013) studie grundar sig på pedagogiska ledares åsikter 

angående inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan. Studien 

bygger på en enkät där frågor angående inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

ställdes. Frågor som ställdes var exempelvis hur de hjälper dessa barn på bästa sätt och 

vilka åtgärder de pedagogiska ledarna tycker är viktiga. Resultatet visade att de 

pedagogiska ledarna ansåg att lärarnas kompetens är väldigt viktigt i arbetet med att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd. För att lärarna ska kunna få denna kompetens är 

det viktigt att lärarna måste få möjlighet att utbilda sig för att få tillräckliga kunskaper. I 

Sandberg et al. (2010) studie så intervjuar de personal inom förskolan om hur 

personalen definierar barn i behov av särskilt stöd. Resultatet visade att personalen 

använde sig av två perspektiv, barnperspektiv och organisationsperspektiv. Det var 

vanligast att personalen hade ett barnperspektiv och att de definierade barn i behov av 

särskilt stöd genom att observera dessa barns egenskaper och jämförde egenskaperna 

hos barn som personalen ansåg vara typiskt för barn i förskolan. Personalen utgick ifrån 

att titta på barnets egenskaper i sociala sammanhang och hur barnet har utvecklats för 

att se om barnet är i behov av särskilt stöd. Förskolepersonalen har på så sätt byggt upp 

en bild av det perfekta barnet där de utgått ifrån förskolan mål och värderingar som 

finns i våra samhällsenliga värderingar samt hur barn är i allmänhet. Sandberg et al. 

menar att en barngrupp som enligt förskolepersonalen består av många barn i behov av 

särskilt stöd blir inkluderad i barngruppen eftersom majoriteten är i behov av särskilt 

stöd. Detta gör att förskolepersonalen arbetar med hela gruppen och anpassar 

verksamheten efter barnens behov och på så sätt upplevs gruppen som en helhet. Består 
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barngruppen av endast ett fåtal barn som är i behov av särskilt stöd så kan 

förskolepersonalen utesluta dessa barn från vanliga organisatoriska mål. Det vill säga att 

dessa barn inte får samma möjlighet till anpassning och kraven sänks för att dessa barn 

ska klara av särskilda saker enligt läroplanen i förskolan. Dessa barn kan bli åsidosatta 

för att de anses vara bråkiga eller har svårt att anpassa sig i barngruppen vilket gör att 

personalen inte orkar eller har möjlighet att stödja och hjälpa dessa barn. När en 

barngrupp endast består av ett fåtal barn i behov av särskilt stöd utmärker sig dessa barn 

mot resten av gruppen vilket gör att personalen inte anpassar verksamheten till dessa 

barn. Sandberg et al. (2010) menar att förskollärarna anpassar verksamheten när 

majoriteten av barngruppen är i behov av särskilt stöd istället för att alltid anpassa 

verksamheten till alla barn. Resultatet i denna studie visar att personalens uppfattningar 

om vilka barn som är i behov av särskilt stöd påverkas av hur många barn det finns med 

avvikande egenskaper i gruppen. I den här studien så definierar förskolepersonalen att 

barn i behov av särskilt stöd är barn som har svårt att fungerar i sociala sammanhang, 

har svårt med tal och hörsel eller problem med uppmärksamheten. 

 

Förskolans miljö och samspel 
 

Resultatet i Gal et al. (2010) studie visade att en anpassad miljö för barn med särskilda 

behov är en viktig förutsättning för att dessa barn ska bli inkluderade i förskolan. En 

förskolemiljö som erbjuder speciella material och redskap för att underlätta vardagen i 

förskolan för barn som är i behov av särskilt stöd ger förutsättningar för dessa barn att 

lättare bli inkluderade. Eriksson- Bergströms (2013) avhandling handlar om relationen 

mellan barn, pedagoger och den fysiska miljön. Syftet med avhandlingen är att se hur 

förskolans fysiska miljö är strukturerad och vilka möjligheter och regleringar den 

fysiska miljön kan skapa mellan barn och personal inom förskolan. Eriksson- Bergström 

kom fram till att barnen anpassade sig efter de vuxna när de fanns i närheten eller när 

det var de vuxna som ledde olika aktiviteter. Barnen anpassade sig efter de vuxnas 

regler genom att agera på ett sätt som verkade förväntas av dem. När barnen inte 

anpassade sig ansågs de vara stökiga och ha svårt att anpassa sig. När barnen valde att 

ha sina fria lekar var det ofta ingen pedagog i närheten. Eriksson- Bergström menar att 

barnen erbjöds frihet och utrymme av pedagogerna när de skapade lekar och aktiviteter 

som hade acceptabla mål. När någon av lekarna eller aktiviteterna stack ut så försvann 

barnens frihet och utrymme.  
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Eriksson- Bergström (2013) avhandling visade även att vissa barn har svårt att komma 

överens med andra barn om lekens handling när materialet till leken gav öppna och 

flertydiga erbjudanden. Barnen får då svårt att leka med varandra för de kan inte enas 

om vad de ska leka och får inget gemensamt mål med leken. Resultatet i Eriksson- 

Bergströms avhandling visar att pedagogerna föredrar när barnen leker tillsammans med 

ett gemensamt objekt för vid individuella lekar så uppfattar pedagogerna att det blir 

stökigt och spretigt och att leken inte får någon riktning. Eriksson- Bergström (2013) 

menar att den fysiska miljön i förskolan har betydelse för att disciplinera och fostra 

barnen. Barnen fostras till att veta sin roll i förskolans kollektiv därför har förskolans 

miljö ett ansvar att vara anpassat till barnen. När barnen fostras till att vara fria så får de 

möjlighet till att påverka och förhandla och delta i förskolans gemenskap. 

 

Barngrupper som har fler barn som är i behov av särskilt stöd har en bättre miljö på 

förskolan. En anledning kan vara att förskolor som endast har ett barn i behov av 

särskilt stöd gör tillfälliga lösningar som är speciellt anpassat för det barn som att 

exempelvis separera barnet från gruppen eller med t.ex. individuella måltider (Lillvist 

och Granlund, 2010). Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck – Åkesson och Granlund 

(2010) har i sin studie intervjuat förskollärare för att höra hur de definierar barn i behov 

av särskilt stöd. Resultatet de kom fram till var att i förskolor som hade fler barn i behov 

av särskilt stöd uppfattade personalen att miljön i dessa förskolor var mindre 

problematisk. Detta kan bero på att kvalitén upprätthölls eftersom det fanns flera barn i 

behov av särskilt stöd och på så sätt anpassades verksamheten efter barnens behov. 

Personalen på förskolor där det fanns fler barn i behov av särskilt stöd fick även de stöd 

hur de kan involvera dessa barn i verksamheten i den ordinarie barngruppen istället för 

individuella aktiviteter som kan utesluta barnet. Sandberg et al. kom även fram till att 

det är viktigt att ta tillvara på barn som är socialt kompetenta för dessa barn kan hjälpa 

barngruppen till att fungerar bättre. Dessa socialt kompetenta barn är ofta duktiga på att 

tolka andra barns leksignaler och har ofta bra självförtroende, är empatiska och kan 

kommunicera med andra barn. På så sätt kan dessa socialt kompetenta barn tillsammans 

med personalen på förskolan hjälpa till att inkludera och stötta barn i behov av särskilt 

stöd i deras utveckling.  
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Lillvist och Granlund (2010) studie syftar till att jämföra barn som har olika diagnoser 

med barn som är i behov av särskilt stöd enligt förskollärarna men som inte har någon 

diagnos. Lillvist och Granlund undersöker förskollärarnas uppfattningar om dessa barn 

skiljer sig och vad de visar för funktionella problem. Uppfattningarna i denna studie 

visar sig vara att oavsett om barnen har en diagnos eller inte har det ofta samma typ av 

svårigheter. Dessa svårigheter sitter oftast i barnets tal eller språk samt i interaktion med 

kamrater. Lillvist och Granlund kommer även fram till i sin studie att det kan vara svårt 

att urskilja barn som är i behov av särskilt stöd när barngrupperna är åldersindelade från 

1- 6år. Detta beror på att de yngre barnen behöver mer stöd och omsorg än de äldre 

barnen. De yngre barnen behöver mer uppmärksamhet och på så sätt blir det svårare att 

se de äldre barnen. Lillvist och Granlund anser att åldersindelade barngrupper är att 

föredra när de gäller att se barn som är i behov av särskilt stöd. I åldersindelade 

barngrupper kan det ägnas mer tid åt varje barn. Lillvist och Granlunds studie visar även 

att det är svårare att få resurs till ett barn som är i behov av stöd om det inte har en 

diagnos. Speciellt om barnet har svårigheter med sina sociala färdigheter. Består en 

barngrupp av många barn som är i behov av stöd utan att de har en diagnos eller om det 

ofta uppstår konflikter i barngruppen finns större chans att få en extra resurs till 

barngruppen. 

 

Bygdeson – Larssons (2010) avhandling handlar om samspelsprocesser inom förskolan. 

Hur barn samspelar med andra barn samt hur barn och vuxna samspelar med varandra. 

Bygdeson – Larsson fokuserar på förskolepersonalen i denna avhandling där 

förskolepersonalen får observera och reflektera hur barn leker för att de ska utveckla sin 

förståelse för barns perspektiv i samspelssituationer. Syftet med dessa observationer och 

reflektioner är att hjälpa barn som har svårt i lek och samspel med andra barn. Resultatet 

i avhandlingen visar att det är viktigt att som förskolepersonal ta tid till att reflektera 

kring samspel och lek. Bygdeson – Larsson menar att observera barnen och vara 

närvarande som förskolepersonal ökar möjligheten till att hjälpa barn som är i behov av 

särskilt stöd. Genom att förskolepersonalen gör enskilda observationer av samma barn 

för att sedan ha en gemensam reflektion så får de fram olika synpunkter om det barnet. 

Det gör att det kommer in flera infallsvinklar om hur de på bästa sätt tillsammans kan 

anpassa verksamheten eller stödet för det barnet. Bygdeson- Larsson anser att det är 

viktigt att ta sig tid att reflektera både enskilt och i grupp angående barngruppen och 

klimatet i den. Förskolepersonalen har som uppgift att uppfatta varje barn och bli 
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medvetna om att varje barn har olika funktioner i samspelsprocessen. Bygdeson- 

Larsson menar även att det är viktigt som förskolepersonal sätta sig in i barnets situation 

och utifrån ett barnperspektiv försöka förstå hur de upplever världen för att hjälpa och 

stödja barnet när de är i behov av det. 

 

Positiva effekter av inkludering  
 

I Ogelman och Secers (2012) studie är utgångspunkten att se vilka effekter ett 

inkluderande specialpedagogiskt arbetssätt har på barn med typisk begåvning. Barn med 

typisk begåvning är i denna studie barn som inte har någon fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning. Studien genomfördes genom att tio förskolor delades upp i två 

grupper där ena gruppen utförde inkluderande specialpedagogiskt arbetssätt vilket 

innebar att fyra barn med olika särskilda behov deltog i dessa förskolor. Lärarna 

använde sig av olika mätverktyg och undervisning för ett inkluderande 

specialpedagogiskt arbetssätt. Ogelman och Secers studie fick ett resultat som visade att 

barnen med typisk begåvning som ingick i gruppen som utförde inkluderande 

specialpedagogiskt arbetssätt ökade sin förståelse för andra barn. Dessa barn blev mer 

känsliga och kärleksfulla mot andra och i synnerhet mot sina kamrater med behov av 

särskilt stöd. Ogelman och Secer menar att ett inkluderande specialpedagogiskt 

arbetssätt har ett positivt inslag på kamratrelationer samt barns sociala färdigheter. 

Takala et al. (2012) har i sin studie utgått ifrån intervjuer de har gjort med studenter som 

läser till specialpedagoger. Studenterna kommer ifrån Sverige, Norge och Finland. 

Syftet med studien var att se hur studenterna ser på inkludering och om det skiljer sig åt 

emellan dessa länder. Det som framkom som positivt bland alla länder var att en 

skola/förskola som är inkluderande ger elever och barn möjligheter att lära sig förstå 

olikheter bättre. Denna förståelse kan på sikt leda till ett mer accepterat och förstående 

samhälle där vi alla är olika och har olika förutsättningar.  
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Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras metoden som jag använt i min studie samt det resultat jag 

redovisat. 

 

Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka vad forskningen visar om att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan samt att se om det finns fördelar och svårigheter med 

detta. För att studera detta valde jag att avgränsa studien till en litteraturstudie. För att få 

en så aktuell forskning som möjligt begränsade jag mig till åren 2010-2014 i 

resultatdelen. Det fanns en del nyare forskning angående inkludering i förskolan i 

Norden vilket Lutz (2014) tror kan bero på att idag blir fler barn i förskolan blir utredda 

och får en diagnos därför har det börjat forskats en del om det. Lutz menar att den 

forskning som görs idag i Norden ofta bygger på hur man urskiljer barn med hänsyn till 

särskilt stöd. Det finns begränsat med forskning anser Lutz när det gäller vilken 

betydelse olika stödinsatser har på längre sikt för barn som är i behov av det. För att få 

tillgång till mer forskning och en större bredd har jag använt mig av både nordiska och 

internationella forskares studier. Jag kan ha fått ett annat resultat om jag använt mig av 

intervjuer eller observationer men jag ansåg att det fanns många fördelar med en 

litteraturstudie bland annat att få en större bredd inom ämnet. Det hade varit intressant 

att komplettera med intervjuer av förskollärare för att jämföra deras resonemang 

angående inkludering av barn i behov av särskilt stöd mot vad forskningen visar. 

Svårigheter jag upplevde med en litteraturstudie var min brist på erfarenhet av detta, 

men det har varit intressant och lärorikt att använda sig av en ny metod. 

 

Resultatdiskussion 
 

Utifrån den forskning jag har fått fram angående inkludering av barn i behov av särskilt 

stöd i förskolan så har tre teman framkommit i forskningen: bristande kunskaper, 

attityder och uppfattningar hos förskollärare, förskolans miljö och samspel och positiva 

effekter av inkludering. Litteraturstudien visade att det finns både svårigheter och 

många fördelar med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Jag utgår 

ifrån det sociokulturella och samhällsperspektivet i denna litteraturstudie. I efterhand 

när jag har fått fram mitt resultat hade det varit intressant att använt sig av ett 
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miljöperspektiv också eftersom miljön har en sådan stor betydelse för barn i behov av 

särskilt stöd. Miljöperspektivet hade förmodligen gett en bredd på litteraturstudien 

eftersom miljön lyfts fram som en viktig faktor i både resultatet och den tidigare 

forskningen. Forskningen visar att miljön behöver anpassas till barns behov i förskolan 

för att de ska få möjlighet till utveckling och lärande. 

Ett sociokulturellt perspektiv utifrån inkludering  

 

Det sociokulturella perspektivet handlar om att människor utvecklas i samspel med 

andra individer. Människor blir formade av både uppväxten samt av de människor som 

finns i deras omgivning när de växer upp. Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån att 

människan formas utifrån vilken kultur och miljö hon växer upp i (Larsson, 2013). 

Utifrån det sociokulturella perspektivet så utvecklas människor i samspel med andra 

individer.  Människor blir påverkade av de människorna de har omkring sig. Resultatet 

jag får fram i min litteraturstudie visar att arbeta efter ett inkluderande 

specialpedagogiskt arbetssätt ökar barns förståelse för andra barn. Ogelman och Secer 

(2012) menar att när barn får samspela med varandra oavsett om vissa barn är i behov 

av särskilt stöd eller inte så får det ett positivt inslag på barnens relationer med varandra 

samt på deras sociala färdigheter. Utifrån resultatet och det sociokulturella perspektivet 

så kan det urskiljas vilka positiva effekter det ger när barnen får samspela med varandra 

och förstår att människor är olika.  

Ett samhällsperspektiv utifrån inkludering 

 

Utifrån ett samhällsperspektiv så tror jag att det är viktigt att redan i förskolan få lära sig 

att visa respekt för varandras olikheter och skapa en förståelse för att människor är olika 

och har olika förutsättningar men att det är okej. Därför är det så viktigt att även 

personalen får tillräckliga kunskaper för att kunna hantera barn i behov av särskilt stöd. 

Gal, Schreur, och Engel-Yeger (2010) anser att oftast så menar förskollärarna att de inte 

har de kunskaper som krävs för att inkludera barn i behov av särskilt stöd. De har ingen 

erfarenhet av det ifrån sin utbildning. Detta gör att det blir svårt att anpassa 

verksamheten för att passa barn i behov av stöd när inte personalen har kunskaper om 

det. Takala, Haussttatter, Ahl och Head (2012) kommer fram till ett liknande resultat där 

de menar att det handlar om att få material, stöd från t.ex. specialpedagog eller extra 

resurser för att kunna hjälpa barn i behov av stöd. Allt detta handlar oftast om resurser 
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och pengar. I studien av Sandberg et al. (2010) så bedömdes barnen utifrån deras 

tidigare utveckling och deras sociala samspel.  Personalen utgick ifrån deras perspektiv 

av hur ett typiskt barn i förskolan skulle vara. Genom att personalen utgick ifrån 

förskolans mål och värderingar samt jämförde barnen med varandra så bygger de upp en 

bild av det perfekta barnet. Personalen får en bild av hur ett barn ska vara genom sina 

egna uppfattningar men blir även påverkade av samhällets förväntningar av hur ett barn 

ska vara och bete sig. Studien visade även att personalens uppfattningar om vilka barn 

som är i behov av särskilt stöd påverkades av hur många barn det fanns med ett 

avvikande beteende i gruppen. I en grupp där flera barn hade ett avvikande beteende 

och är i behov av särskilt stöd anpassades verksamheten efter barnens behov och 

gruppen kändes som en helhet. När en barngrupp innehöll en minoritet av barn i behov 

av särskilt stöd så kan det få motsatt effekt eftersom det endast är ett fåtal som behöver 

stödet. Detta visar att människor påverkas av samhället och upplever det på olika sätt då 

samhället visar att människor ska vara på ett visst sätt för att passa in och bli 

inkluderade. Samhället har en stor påverkan när det gäller att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd både när det gäller attityder och ekonomi. Är det som i detta fall flera barn i 

behov av särskilt stöd i en barngrupp så anpassas verksamheten automatiskt eftersom en 

stor del av barngruppen är i behov av särskilt stöd och på så sätt är det ”normalt” för 

denna barngrupp.  

 

Positiva faktorer med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

 

Resultatet i studien visar att det finns flera fördelar med att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan. En av dessa positiva effekter är att barn och personal i 

förskolan får en ökade förståelse för varandra, samt en förståelse över att vi människor 

är olika men är ändå lika mycket värda. och att de visar varandra respekt och kärlek 

(Ogelman och Secer, 2012). Takala et al. (2012) kommer även fram till att den 

förståelse som barn skapar för varandras olikheter och förutsättningar kan på sikt leda 

till ett mer accepterat och förståeligt samhälle. 
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Svårigheter med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

 

Resultatet i min studie visade att svårigheterna med att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd i den ordinarie verksamheten är att personalen i förskolan inte har 

tillräckliga erfarenheter eller kunskaper för detta. I Lindqvist och Nilholms (2013) 

studie så utgår de ifrån pedagogiska ledare och deras åsikter angående inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan. Resultatet visar att även ”cheferna” 

i förskolor och skolor tycker att kunskapen och kompetensen hos lärarna är det 

viktigaste när det gäller att inkludera barn i behov av särskilt stöd. För att få denna 

kunskap så måste de få möjlighet att utbilda sig. Svårigheterna ligger inte i att 

personalen inte vill utbilda sig utan i att det inte finns ekonomi eller resurser. Det är ett 

större perspektiv än att inte personalen vill utbilda sig. Det handlar om vad 

kommunerna har för möjligheter och ekonomi för att kunna erbjuda de här 

möjligheterna för att personalen ska få den kunskap och erfarenheter de behöver. 

Persson (1998) menar att det är ett dilemma utifrån samhällsperspektivet genom att det 

finns två sidor. Där förskolan å ena sidan står med sin personal som behöver utbildning 

och å andra sidan står kommuner och säger stopp det finns inga mer resurser eller 

pengar. Resultatet i min litteraturstudie visade även att många av de barn som är i behov 

av särskilt stöd har svårigheter med sitt tal eller språk samt i interaktion med kamrater 

(Lillvist och Granlund 2010). Detta visar att personalen inom måste förskolan måste 

göra didaktiskt övervägande när det gäller att anpassa verksamheten och miljön för att 

alla barn ska få samma möjlighet till utveckling och lärande. Bygdeson-Larsson (2010) 

tar upp vikten av att reflektera både enskilt och med sin arbetsgrupp för att uppfatta 

varje barn och blir medvetna om att varje barn är olika och har olika behov. 

 

Förskolemiljöns betydelse för barns lärande och utveckling 

 

Resultatet in min litteraturstudie visade även att en anpassad förskolemiljö har en stor 

betydelse för att barn i behov av särskilt stöd ska få möjlighet till lärande och 

utveckling. Gal, Schreur och Engel-Yeger (2010) menar att en anpassad förskolemiljö 

underlättar vardagen för barn i behov av särskilt stöd samt att de får andra 

förutsättningar för att bli inkluderade i verksamheten. I båda studierna som Lillvist och 

Granlund (2010) samt den Sandberg et al. (2010) har gjort så kommer de fram till att 

verksamheter där det finns flera barn med behov av särskilt stöd har en mer anpassad 
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och mindre problematisk miljö. Förskolepersonalen har oftast mer stöd på de förskolor 

där det finns flera barn i behov av särskilt stöd och detta gör att de kan involvera dessa 

barn i den ordinarie verksamheten istället för att ha individuella aktiviteter för de barn 

som är i behov av särskilt stöd. Jag tror att när lärare utför mer individuella aktiviteter 

för barn i behov av särskilt stöd så är det större chans att det bli exkluderad istället för 

inkluderad i barngruppen. Detta resultat går att förstå till viss del utifrån 

samhällsperspektivet. Det handlar om ekonomiska resurser som inte finns att tillgå när 

det endast är enstaka barn i behov av stöd utan att det satsas mer när behovet av särskilt 

stöd är större. Detta gör även att alla barn inte får samma förutsättningar eftersom 

miljön på förskolan inte alltid är anpassad efter barnen och på så sätt har de inte samma 

möjligheter att bli inkluderade.  Lutz (2014) menar att den svenska förskolan är unik i 

sig genom att de finns få specialförskolor utan de allra flesta barn går i en vanlig 

förskola. Frågan är om det innebär att den svenska förskolan automatiskt är 

inkluderande bara för att alla barn erbjuds att gå där. Bara för att barn i behov av särskilt 

stöd får gå i en vanlig förskola innebär det inte automatiskt att den är inkluderande. 

Svårigheterna ligger i att anpassa verksamheten och lärandet för att alla barn ska få 

möjlighet att utvecklas. Hur gör förskollärare i förskolan för att dessa barn som är i 

behov av särskilt stöd ska få samma möjligheter. För att barn i behov av särskilt stöd 

ska få samma möjlighet till lärande och utveckling är det viktigt att förskolemiljön och 

lärandet anpassas efter barnen. Det är inte barnen som är problemen utan miljön som 

inte är anpassade efter att möta dessa barn och dess olikheter. Nordin-Hultman (2005) 

tar upp i sin avhandling att förskolans miljö måste anpassas efter barnens behov för att 

de ska få samma möjligheter till utveckling och lärande. Den pedagogiska 

inomhusmiljön bör vara utformad på ett sådant sätt som intresserar barnen och håller 

dem intresserade. Ett av de didaktiska överväganden förskolepersonalen behöver ta 

ställning till är att göra barnen delaktiga genom att observerar vad barnen är intresserade 

av och utgå ifrån detta när de skapar miljöer på förskolan. 

 

Sammanfattande slutord 

 

Oavsett om barn är i behov av särskilt stöd eller inte så handlar det tror jag om att se 

barnets styrkor och utgå ifrån dem. Barn i behov av särskilt stöd kan ses som en resurs 

till barngruppen genom att lära alla barn att vi är olika och ser olika ut. När förskollärare 

använder sig av didaktiska övervägande som innebär att innehållet i undervisningens 
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struktur är anpassad till att tillgodose alla barns olika behov och lärande ökar 

möjligheterna för alla barn att utveckling och lärande (Wahlström, 2015). För att alla 

barn ska få samma möjligheter till utveckling och lärande så måste jag som 

förskollärare inneha en didaktisk medvetenhet där jag reflekterar över de didaktiska 

frågorna både enskilt och i arbetslag vilket även Bygdeson-Larsson (2010) tar upp i sin 

avhandling. Wahlström (2015) menar att dessa reflektioner ska ligga till grund för att 

skapa en undervisning som passar alla barns olika behov och förutsättningar. Jag tror att 

oavsett om barn är i behov av särskilt stöd eller inte så underlättar det när man använder 

didaktiska överväganden. Resultatet visar att personal inom förskolan anser att 

svårigheter med att inkludera barn i behov av särskilt stöd är att de inte har tillräckliga 

kunskaper eller att det inte finns tillräckliga resurser. Jag anser att extra resurser inte 

alltid är nödvändiga för barn i behov av särskilt stöd utan hur mitt förhållningssätt och 

didaktiska övervägande är viktigare för att jag ska kunna anpassa verksamheten till alla 

barn. Genom att dokumentera och utgå ifrån barnens intressen och anpassa 

verksamheten utifrån det så är man på god väg att inkludera alla barn oavsett deras 

behov. 

 

 

Utifrån min litteraturstudie och sökningar som jag har gjort så upplever jag att 

forskningen kring inkludering av barn i behov av stöd är begränsat. Något som det inte 

har forskats så mycket menar Lutz (2014)  är vilken betydelse olika stödinsatser har på 

längre sikt för barn som är i behov av det. Något som jag tror skulle ha betydelse för 

forskningen angående inkludering av barn i behov av särskilt stöd är att se vilka 

arbetssätt och metoder som fungerar för barn i behov av särskilt stöd. Det är lätt att säga 

att alla barn ska bli inkluderade i förskola och skola men hur ska det göras rent praktiskt 

och då tänker jag mig inte en rumslig inkludering utan i gemenskapen. Det är något som 

det inte har forskats mycket om. 
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