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Sammanfattning 

 

Enligt Skolverket (2010) ska verksamheten tillsammans utveckla förskolor där alla barn 

även barn med särskilda behov ska kunna lyckas i sitt tillägnande av viktiga kunskaper. 

Förskolan bör sträva efter att alla barn blir inkluderade oavsett bakgrund. Utifrån ett 

samhällsperspektiv så är det betydelsefullt att förskollärare kan skapa inkluderande 

lärmiljöer där alla barn får vara med och där hänsyn tas till barnens olika behov och 

förutsättningar.  

 

Studiens syfte är att undersöka vilka lärandemiljöer som skapar utvecklingsmöjligheter 

för barn i behov av särskilt stöd på en förskola och hur ett urval av förskollärare arbetar 

med barn i behov av särskilt stöd kring inkludering. Studien utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv och för att få svar på våra frågeställningar har intervjuer 

använts som metod. Intervjupersonerna är tio stycken förskollärare från tre olika 

förskolor.  

 

Resultatet visade att förskollärarna var positivt inställda till att inkludera barn med 

behov av särskilt stöd. Samtliga förskollärare ansåg att verksamheten bör anpassas efter 

de behov som finns och alla barn bör ha samma möjlighet att delta i aktiviteterna. Deras 

sätt att se på delaktighet och inkludering i verksamheten är att förskolläraren ska utgå 

ifrån barnens behov och att den är anpassad för alla barn. Det framkommer även att alla 

förskollärare pratar om vikten av att planera utifrån barn med särskilda behov och vad 

de behöver i sin utveckling. Det är betydelsefullt att skapa lärandemiljöer som lockar 

och utmanar och detta kan göras genom material och utformning. En angelägen aspekt 

kring barn i behov av särskilt stöd enligt förskollärarna är att barnen bör ses som en 

tillgång i verksamheten snarare än en belastning. 
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Förord 

Det har varit intressant och lärorikt att få göra denna studie. Vi har tagit del av ny 

kunskap som vi kommer att ha nytta av i vårt framtida yrke. Vi har tillsammans stöttat 

och uppmuntrat varandra under resans gång.  

 

Vi vill tacka alla förskollärare för att de gjort de möjligt för oss att genomföra denna 

studie. Även ett stort tack till vår handledare Annie Hammarberg som hjälpt oss genom 

processens gång. 
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Inledning 
 

Att barn med behov av särskilt stöd i förskolan får hjälp är betydande och är ett första 

steg i en lång process där barnet ska lära och utveckla sig för framtiden i förskolan. Det 

krävs mycket av förskolorna och det är osäkert om förskollärarna har det som krävs för 

att hjälpa dessa barn. Till kategorin barn med särskilda behov ingår både barn med 

fysiska och psykiska funktionshinder samt barn som av andra skäl behöver stöd i sin 

utveckling (Sandberg, 2009). Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd handlar om 

bemötande, förhållningssätt, etik samt att ha ett öppet sinne för att kunna kritiskt 

problematisera den pedagogiska lärandemiljön (Lutz, 2013). 

 

Vi har valt att fördjupa oss i barn med särskilda behov och hur förskollärare arbetar med 

dessa barn kring delaktighet så att de blir inkluderade i gruppen samt vilka 

lärandemiljöer som skapar utvecklingsmöjligheter för barn i behov av särskilt stöd på en 

förskola.  

 

Det finns många studier kring inkludering men vi anser att detta område alltid bör fyllas 

på med mer kunskap och teorier. Innan vi påbörjade vår förskollärarutbildning så har vi 

båda arbetat med barn i behov av särskilt stöd på ett korttidsboende. Genom denna 

erfarenhet så är vi intresserade av att undersöka hur barn i behov av särskilt stöd kan 

inkluderas i förskolan och hur förskollärarna anpassar och planerar sin undervisning. Vi 

anser att det är betydelsefullt att lyfta styrkor och möjligheter hos barn med särskilda 

behov som stärker individens självförtroende och skapa goda förutsättningar för 

utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Detta behövs för att skapa goda 

förutsättningar för barnet inför framtiden. Genom studien hoppas vi kunna bidra med 

mer kunskap kring ämnet och hur förskollärare i framtiden kan arbeta kring inkludering 

av barn med särskilda behov.  

 

Enligt Skolverket (2010) ska värdegrunden och lärarnas etiska förhållningssätt forma 

hela verksamheten. Det är viktigt att ta hänsyn till barnens olika behov och 

förutsättningar. Verksamheten ska därför inte utformas lika för alla utan de som behöver 

mer stöd än andra skall få detta utformat efter sina egna förutsättningar och villkor. 

Barn med svårigheter behöver få en positiv erfarenhet av förskolan, de behöver få göra 

framsteg, övervinna svårigheter samt känna sig som en i gruppen. Lärarna har ett viktigt 
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uppdrag kring att samspela och komma nära barnen samt att skapa ett förtroende till 

föräldrarna. Sandberg (2009) anser att delaktighet handlar om att få vara en i 

barngruppen. Det handlar även om ansvar, rätten att känna sig trygg, få bli sedd, bli 

hörd samt att lyssna på vad andra har att säga. Får barnet uppleva delaktighet så leder 

det till att barnets självkänsla stärks. Barn som är engagerade i sin egen livssituation får 

oftast en bättre självinsikt och tar kommando över sitt eget liv. Detta leder oftast till 

välmående och bättre hälsa hos barnet (a.a). Inkludering i förskolan handlar om att barn 

med särskilda behov ska få vara delaktiga i verksamhetens aktiviteter och dess 

utformade miljöer (Nilholm, 2006). Sandberg menar att inkludering är ett pedagogiskt 

och viktigt begrepp inom specialpedagogiken i förskolan. Inkludering betyder 

”innefattande och handlar om att vara delaktig både fysiskt och socialt i 

förskolevärlden”. Enligt Skolverket (2010) ska verksamheten erbjuda barnen en trygg 

miljö som lockar till lek och socialt samspel. Förskollärarna ska försöka locka barnen 

till att vilja utforska, skapa och kommunicera tillsammans med andra barn. Genom 

bättre kommunikation och språkutveckling förbättras barnens möjligheter till att bli 

inkluderade i gruppen. 
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Sociokulturellt perspektiv baserat på ett lärande 
 

Smidt (2010) menar att små barn lär sig saker i samspel med andra barn och vuxna samt 

genom sina erfarenheter. Ett lärande innefattar ett kulturellt redskap som skapat system i 

form av tecken och som utvecklats och förts vidare till människorna som omvandlat 

lärandet inom sin kultur. Ett barn som ännu inte har något språk provar sig fram genom 

ett socialt lärande genom tidigare erfarenheter bland annat genom sin familj samt att 

barnet dagligen får höra talat språk, rim, sånger och sagor. Smidt menar att enligt det 

sociokulturella perspektivet är allt socialt och bidrar till allt barnet lär sig. Förskolan bör 

erbjuda barnen givande aktiviteter och då stödja sig på barnens tidigare erfarenheter 

som gör att barnet förstår syftet med aktiviteten. Det kan handla om att barnen får odla 

växter, leka mamma pappa barn, leka doktor, tandläkare, affär eller att baka. Dessa 

aktiviteter gör att barnen får ett sammanhang och får möjlighet till lärande. Fördelaktigt 

för ett fortsatt lärande är också att föra en diskussion med barnen, att lyssna vad de har 

att säga, uppmuntra samt ta deras idéer på allvar. 

 

I begreppet den närmaste utvecklingszonen sker även ett lärande och med det menar 

Vygotskij (1981) att aktiviteter inspirerar och sätter igång en rad inre processer hos 

barnet. Samarbetet sker mellan barn och vuxna i utvecklingszonen. Den vuxne visar via 

språkliga instruktioner eller via kroppsspråket hur barnen ska utföra själva aktiviteten 

eller handlingen. Hur sedan barnet löser handlingen beror mycket på hur den vuxne 

vägleder och uppmuntrar barnet. 

 

För att barns utveckling ska kunna förstås i ett socialt sammanhang så hävdar Sommer 

(2007) att de måste genomgå olika utvecklingsfaser i livet och detta kan ske i olika takt 

för barnen. Det är viktigt att barnen får involveras i sociala sammanhang från tidig ålder 

för att kunna utveckla den sociala kompetensen. När barn är tillsammans med andra 

tränar de på samvarokompetens som handlar om kunnandet att umgås med andra. I 

samvaron med andra människor handlar det om en ömsesidig respekt för den andra 

personen och ta hänsyn och lyssna. I leken tränar barn ständigt på sin sociala samvaro 

och hur man uppträder mot andra barn. För att barn ska få tillträde i barngruppen krävs 

det att de har en rad sociala färdigheter. De barn som inte har en social färdighet eller 



 

9 

 

kan spelets regler nekas oftast att få delta. De barn som har en god samvarokompetens 

är de barn som visar sig självständiga och som tar initiativ i leken. Det är viktigt för 

barnen att de lär sig livets grundläggande koder för att ta sig in i leken och hur man 

leker med andra för att inte hamna i isolering och utanförskap. 
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Bakgrund 
 

Enligt Skolverket (2010) ska alla barn ha rättighet och möjlighet att utvecklas och lära 

sig utifrån sina unika förmågor. Olikheter skall ses som en tillgång och ingen ska 

diskrimineras. Barnen har olika förutsättningar och lärandemiljön bör därför anpassas 

efter deras behov. Verksamheten i förskolan ska utformas så att barn med särskilda 

behov får den hjälp och de utmaningar de behöver. I det kommande stycket kommer vi 

att redogöra för tidigare forskning samt innebörden av olika begrepp. Vi har sökt efter 

litteratur via internet och på biblioteket. 

 

Inkludering 

 

Nilholm (2006) anser att begreppet integrering har ifrågasatts med tiden och begreppet 

inkludering har växt fram som ett nytt alternativ. Skillnaden mellan de olika begreppen 

är att integrering i förskolan handlar om att barn med särskilda behov ska passa in i en 

verksamhet som inte är anpassad efter deras behov. Inkluderingsbegrepp i förskolans 

verksamhet betyder däremot att barn ska ingå i en helhet och utifrån det faktum att alla 

barn är olika och har olika förutsättningar. Precis som Lutz (2013) föreslår så vill man 

via inkludering att miljön ska anpassas till barns olikheter och att barnen ska få 

möjlighet att forma sin egen vardag på förskolan. För att vara inkluderad i förskolans 

verksamhet så krävs det att barn enligt Brodin och Lindstrand (2009)  är helt delaktig i 

alla aktiviteter och på lika villkor som andra barn. Nilholm (2006) refererar till Haug 

(2004) som menar att inkluderande processer i förskolan är viktiga för barns sociala liv 

på förskolan och deras rätt att delta utifrån egna förutsättningar samt få sin röst hörd. 

Det är viktigt att barnen kan påverka sin vardag samt få en kunskapsmässig och social 

vinst.  

Enligt Nilholm (2006) ser inkludering i förskolan olika ut internationellt. I många länder 

får barn med särskilda behov inte gå i en vanlig skola och begreppet inkludering kan 

betyda olika saker.  

 

Enligt Fyssa, Vlachou och Avramidis (2014) har integrering av barn med 

funktionshinder i den vanliga förskolan blivit vanligt i många länder och drivs av 



 

11 

 

internationella konventioner, kampen för utbildning och mänskliga rättigheter i världen 

och erbjuder riktlinjer för genomförandet av inkluderande utbildningspolitik. Liknande 

direktiv har godkänts av regeringar runt om i världen och därefter har det omvandlats 

till deras egna rättsliga ramar. Grekland är ett land där man nyligen infört att barn med 

funktionshinder ska ingå i den vanliga förskolan. I en studie som gjorts av Fyssa et al. 

(2014) har de intervjuat förskollärarnas förståelse för integration och inkludering av 

barn med funktionshinder. De utgick från en vanlig dag med rutiner/aktiviteter och 

forskarna ville veta vad lärare föredrog för strategier för att underlätta barns 

engagemang i klassrumsaktiviteter. De upptäckte att lärarna använder sig av ett 

integreringsperspektiv i stället för ett inkluderande perspektiv. Mer än hälften av de 

vanliga lärarna (51,4%) i studien, anser att integration är en normal process där barn 

med funktionshinder bör anpassa sig till en i stort sett oförändrad miljö. Detta innebär 

att de funktionshindrade barnen behöver anpassa sig till de allmänna kraven i skolan. 

Man konstaterande att de grekiska lärare såg barn med funktionshinder som 

"annorlunda" och att en speciallärare skulle ha det övergripande ansvaret för dem. Fyssa 

et al. kunde även se att barn med funktionshinder i en typisk förskoleverksamhet var 

ganska begränsade och barnens engagemang i strukturerade aktiviteter var låg medan 

barnen i stället fick tillbringa mer tid till ensamlek och deras inblandning med läromedel 

var minimal. Lärarna hade låga förväntningar på barn med funktionshinder och 

dessutom hade ett stort antal vanliga lärare uppgivit att de organiserade den dagliga 

verksamheten enligt de behov de ”normala” barnen har samt utan att göra några 

ändringar (Fyssa et al. 2014).  

 

Det finns flera studier som visar vilken positiv betydelse inkludering har för de 

funktionshindrade barn. Ogelman och Secer (2012) från Turkiet har gjort en studie för 

att se vad inkluderande undervisning har för effekt på 5-6 åringar med normal 

utveckling samt där barn med särskilda behov ingår. Man hade två förskolegrupper, de 

som utövade inkluderande undervisning och de som inte utövade inkluderande 

undervisning. På varje förskola fanns det barn med särskilda behov. I forskningen har 

de använt sig av en beteendeskala som mätverktyg, utvecklad av Ladd och Profilet 

(1996)(refererad i Ogelman och Secer 2012). I deras resultat fanns det ingen märkbar 

skillnad mellan de två grupperna före den inkluderande undervisningen.  Det fanns 

däremot en märkbar skillnad mellan de två grupperna efter den inkluderande 

undervisningen. Den sociala kompetensen, anpassning till förändringar och 
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självbehärskning var högre hos barn som deltog i en inkluderande undervisning jämfört 

med barnen som inte deltog i inkluderande undervisning. Nivån på ett aggressivt 

beteende var även lägre hos barnen som deltog i den inkluderande undervisningen. 

Deras resultat är att inkluderande undervisning har en positiv effekt på kamratrelationer 

och sociala färdigheter hos barnen (Ogelman & Secer 2012). 

 

Delaktighet  

 

Enligt Sandberg (2009) är de första levnadsåren i ett barns liv viktiga för att de ska få en 

god start i livet. Lek och lärande är en viktig grund för fortsatt utveckling. Barnen 

behöver få sina fysiska och psykiska behov tillgodosedda i form av mat, omsorg, vila 

och kärlek. Samspel och kommunikation är viktiga delar för att utveckla barnets alla 

sinnen. De behöver få känna sig bekräftade genom att skratta och gråta samt få struktur 

och vägledning av vuxna. Barn behöver få ingå i sociala och kulturella gemenskaper för 

att utvecklas. För att utvecklas i sociala sammanhang så behöver barnen få leka med 

andra barn. Barnen behöver få känna att de är med i gemenskapen och att de får vara 

med i gruppen. Begreppet delaktighet handlar om rätten att få känna sig trygg, bli sedd 

och bli lyssnad på. Delaktighet handlar även om att barnet har ett ansvar gentemot andra 

barn genom att lyssna på vad andra barn har att säga. Enligt Gustavsson (2004) är det 

viktigt att barnet få uppleva att de är involverade och engagerade i specifika situationer 

för att de ska känna delaktighet. Genom att barnen får uppleva delaktighet så menar 

Sandberg (2009) att det stärker deras självkänsla, hälsa och välmående. Att vara 

delaktiga i sin egen livssituation så upplever barnen sig ha en större makt att bestämma 

över sitt eget liv. 

  

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2011) står det att förskolan ska ha en öppen syn på 

skilda uppfattningar och barnen ska uppmuntras till att åsikterna förs fram. Varje barn 

ska få bilda sig sin egen uppfattning och göra egna val utifrån sina egna förutsättningar. 

Delaktighet ska på så sätt grundläggas och tilltro till den egna förmågan ska på så sätt 

växa fram.  

 

Gustavsson (2004) hävdar att samspel, engagemang, miljö, tillgänglighet, hjälpmedel 

och anpassningar är viktiga faktorer kring barns delaktighet. Barn som upplever en god 

delaktighet har en bra kommunikation med andra barn och vuxna. Genom ett bra 
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samsspel och en god kommunikation där barn påbörjar och fullföljer så är de troligtvis 

medvetna om att omvärlden går att påverka. Om barnet får möjligheten att återuppleva 

tidigare händelser genom lek så sker det en utveckling. Det är viktigt att förskolemiljön 

är utformad så att barnet har möjligheter att vidareutveckla sin lek. Alla barn skall ha 

möjligheten att använda sig av alla utrymmen på förskolan och här är det viktigt att 

miljöerna även är anpassade för barn med funktionshinder. För att förskollärarna ska 

kunna se över miljön för barn med funktionshinder så är det viktigt att föräldrarna 

delger viktig information om barnets egenskaper och tidigare erfarenheter. Delaktighet 

är kopplat till välbefinnandet och till att må bra. Mår barnen inte bra så påverkar det 

delaktigheten i deras aktiviteter. Barnen med särskilda behov upplever det extra viktigt 

att få vara med i samma aktiviteter som resten av barnen 

. 

Juul och Jensen (2009) anser att barn med särskilda behov är beroende av förhållanden i 

familjen och förskolan, därför är det viktigt att identifiera, förstå och hitta strategier för 

att möta deras svårigheter. Krav och förutsättningar bör anpassas efter barnets 

förutsättningar så att förskollärarna kan förhindra att barnet känner misslyckande. För 

att barn ska kunna utveckla en positiv gemenskap med andra barn så behöver de få stöd 

och beskydd från vuxna. 

 

Miljöns betydelse 

 

Enligt Nordin-Hultman (2004) är förskolan en stor del av barnens vardag där dess 

fysiska miljö spelar stor roll. Rummen och miljöerna skapar identiteter och speglar hur 

barnet är eller bör vara. Hur barnen uppfattar och förstår sig själva beror på vilka 

sammanhang och miljöer de handlar och iakttas i. Miljön bör vara utmanande så att den 

är rik på variation och tillgängligt material, materialet ska präglas av barnens möjlighet 

till experiment och lek. Om barnet påvisar svårigheter kring aktiviteter måste lärarna se 

till både verksamhetens miljö samt val av material. Barn bör vara delaktiga i sitt lärande 

och de ska aktivt delta i utformningen av den fysiska miljön. Det är även viktigt att 

material i förskolan är tillgängliga för barnen inklusive barn med särskilda behov. 

 

För att skapa goda lärmiljöer är det viktigt enligt Kragh-Műller, Ørestad Andersen och 

Veje Hvitved (2012) att personalen kritiskt granskar sitt eget arbete i verksamheten och 

att de ständigt dokumenterar och utvärderar. Det är även viktigt att ta fasta vid ny 
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pedagogisk forskning för att utveckla verksamheten vidare, då lärmiljön ständigt 

förändras. Förskollärarna har en stor roll att skapa en god miljö och som skall anpassas 

till alla barns behov. Det är viktigt att materialet och leksakerna är noggrant utvalda så 

att det blir en miljö som passar barnens utvecklingsnivå. Miljön kan skapa möjligheter 

för barnet att delta i lekar och aktiviteter. Enligt Skolverket (2010) ska förskolan erbjuda 

barnen en trygg och god miljö där barnen gemensamt ska ta ett ansvar för sin 

omgivning samt få en förståelse för hur de kan bidra till en bättre miljö. 

 

Barnsyn och förhållningssätt 
 

Enligt Pramling Samulesson och Sheridan (2006) är barnen aktiva aktörer i sitt eget 

lärande, de är kompetenta och har egen kraft med lust att lära. De är nyfikna och har 

stor kapacitet vilket innebär att förskollärare bör ha stor tilltro till deras förmåga som 

människor. Förskollärare ska se till barns möjligheter och inte till deras brister. Barn 

kan och ska därför utmanas och stimuleras. Lärarna bör möta alla barn respektfullt och 

med positiva förväntningar på deras förmågor. 

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) har barnsyn fått en betydande roll. Dahlkwist 

(2013) hävdar att begreppet barnsyn är hur vuxna uppfattar och står i förhållande till 

barnet som person. Det är bra om alla som arbetar i förskolan har en gemensam 

pedagogisk grundsyn och barnsyn som lägger grunden för deras fortsatta arbete. Det är 

viktigt att se barnet som en medmänniska och att lärarna betraktar barnet med förmågor 

och egna behov. En förskollärare som har det synsättet intar barnets perspektiv. Genom 

att förskolläraren för en diskussion med barnet och kompromissar samt gör barn 

delaktiga så får barnet en chans till större makt och insikt över sitt eget liv. Detta synsätt 

bygger på läroplanen, att se barnet som en medmänniska och att inrikta sig på vad 

barnet är bra på och kan och inte vad barnet brister i. Doverborg et al. (2013) menar att 

för att förskollärare ska få syn på barns meningsskapande krävs det att de att de har 

förmågan att föra en diskussion med barnet och att få barnet att uttrycka sina tankar. Ett 

lärande handlar om att få barnet att utveckla en förståelse för någonting eller att de ska 

skapa en mening, om sin kultur eller om någonting i förskolan. Förskollärarens centrala 

verktyg blir då att kommunicera med barnet och lära sig hur de ska kunna bidra till att 

utveckla och utmana barns tankar och idéer. Förutom att det är viktigt att utmana barns 

tankar och idéer så behöver även förskolläraren stötta barnen i deras lärprocess utifrån 

de föreställningar, tankar och idéer som barnen har. Att stötta barnet innebär att 
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förskollärare kan ställa utmanande frågor eller att utveckla leken genom att förse barnen 

med nytt synligt material eller rekvisita. En förskollärare kan också behöva stötta barn 

som inte får vara med eller har svårigheter att ta sig in i leken. Här är det viktigt att 

förskolläraren utmanar barns förståelse för att barnen ska lägga märke till olika 

fenomen. Förskolläraren behöver hela tiden utmana och stötta för att ett lärande ska 

kunna ske. 

 

Enligt Sommer et al. (2011) behöver lärare anpassa sitt perspektiv och fånga barnens 

intresse för att barn och lärare ska kunna se samma lärandeinnehåll. Barns egna 

erfarenheter är början på all utbildning. De har olika förutsättningar och möjligheter för 

lärande vid olika tidpunkter i livet. Ett barn är inte bara ett objekt utan en mänsklig 

varelse med kropp och själ. Lärare ska leda, uppmuntra barnen samt skapa möjligheter 

för barnen att få uppleva viktiga aspekter av lärandet. Det är viktigt att lyssna på barnen 

för att kunna möta dem och utmana deras erfarenheter. Barn kan mycket mer än de tror, 

men de kan även mer än vad vuxna tror och här det viktigt att pedagogerna utmanar 

dem. Interaktion och kommunikation är avgörande tillgångar för alla pedagoger som 

arbetar med lärande. 

 

Begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” 
 

Enligt Hallberg och Hallberg (2014) anser de att definitionen av begreppet barn i behov 

av särskilt stöd kan delas in i två kategorier, funktionshinder och funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsättning betyder att ha en medfödd eller förvärvad nedsättning i psykiska, 

fysiska eller intellektuella funktioner. Dessa kan vara av övergående natur eller 

permanenta. Ett funktionshinder betyder att det uppstår ett hinder i mötet mellan 

individen och miljön på grund av att miljön inte är anpassad till individens 

förutsättningar och förmågor. Ett funktionshinder uppstår exempelvis när individen på 

grund av hjärtsvikt inte orkar gå i trappor och hissen är ur funktion. Om hissen däremot 

hade fungerat så hade individen inte upplevt något funktionshinder. Enligt 

Socialstyrelsen ska inte begreppet ”handikapp” användas, istället ska begreppet 

”individer med funktionsnedsättning” brukas. Hallberg och Hallberg har delat upp 

funktionsnedsättningar i två förklaringsmodeller, den biomedicinska och den 

miljörelativa eller samspelsrelaterade förklaringsmodellen. I den biomedicinska 

förklaringsmodellen menas att orsaken till funktionsnedsättningen handlar om en 
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hälsorelaterad åkomma hos individen. I den miljörelativa eller samspelsrelaterade 

modellen så innebär det att miljön inte är anpassad till individens verkliga behov. 

Individen upplever sig endast ha en funktionsnedsättning i relation till omgivningen, 

den kan därför sägas vara socialt konstruerad. En jämförelse mellan dessa två modeller 

visar att den miljörelativa eller samspelsrelaterade modellen har en större helhetssyn där 

alla delar samverkar bättre än i den biomedicinska modellen. 

 

Personer med funktionsnedsättningar har gradvis ökat över tid i världen och orsaken till 

det kan förklaras med en mångfald olika faktorer. En av orsakerna är att allt fler och 

förtidigt födda barn kan räddas menar Newacheck och Taylor, 1992 (refererat i Hallberg 

& Hallberg, 2014). Barn som föds tidigt löper större risk att drabbas av olika 

komplikationer som kan leda till funktionsnedsättningar. En annan bidragande orsak är 

att spädbarnsdödligheten minskat rejält, speciellt i de mer välbärgade delarna av 

världen. Tidigare dog ofta barn med svåra sjudomar vid förlossningen men i dag kan 

läkarna behandla många av dessa barn, vilket i sin tur kan leda till olika former av 

funktionsnedsättningar (Saccetti m.fl. 2000, refererat i Hallberg & Hallberg, 2014). 

Rent allmänt kan läkarna i dag behandla eller bota skador och sjukdomar, som tidigare 

slutade i tidig död eller förblev otillräckligt behandlade. Detta ökar risken för 

komplikationer vilket i sin tur kan leda till olika funktionsnedsättningar. Ytterligare 

orsaker till att funktionsnedsättningar ökat med tiden är att levnadsstandarden har ökat 

avsevärt, vilket bidrar till att människor med funktionsnedsättningar har högre 

överlevnadsgrad nu än tidigare. Dessutom lever människor längre nu än förr i tiden. 

Den ökade livslängden gör att äldre människor har större benägenhet att drabbas av 

olika typer av funktionsnedsättningar, olyckor eller sjukdomar som leder till 

funktionsnedsättningar.  Den medicinska utvecklingen går snabbt framåt och samhället 

är framgångsrika i hur de ska behandla, förebygga och bota sjukdomar och skador. 

Även läkemedelsforskning har gått snabbt framåt vilket ökar förutsättningarna för nya 

bättre mediciner samt bättre tekniska apparaturer (Hallberg & Hallberg, 2014). Trots att 

de har bättre mediciner och teknik, i kombination med att rädda eller bota fler svårt 

sjuka, för tidigt födda och skadade, kan det i alla fall uppstå komplikationer som att 

någon får en funktionsnedsättning (Saccetti m.fl. 2000, refererat i Hallberg & Hallberg, 

2014). 
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Sandberg (2009) menar att de vanligaste svårigheterna som barn har som är i behov av 

särskilt stöd på förskolan är att de har svårt att samspela med andra barn och detta kan 

vara relaterat till att de har tal- och språksvårigheter. Enligt Sandberg gjordes det en 

studie där 1493 barn bedömdes vara i behov av särskilt stöd på förskolor och enligt 

personalen så uppgavs de att 71% av barnen hade svårt att samspela med andra barn. 

När barn samspelar med andra barn observerade de hur barnen påbörjar leken, hur de 

upprätthåller leken och hur de avslutar den. I studien kunde de även konstatera att 

pojkarna som låg i gråzonen (59%) oftast hamnade i konflikt med de andra barnen. 

Enligt Sandberg så har barn i behov av särskilt stöd även svårare att skaffa sig vänner 

och väljs sällan till lekkamrat av andra barn. Detta resulterar i att barn med särskilda 

behov får färre tillfällen att träna på sina sociala färdigheter samt möjligheten att 

samspela med andra barn. Barn som följer en normal utvecklingskurva härmar oftast 

hur vuxna beter sig mot barn med särskilda behov, barnen får oftast en omvårdande roll 

av barn i behov av särskilt stöd. Detta kan leda till att barn med särskilda behov får vara 

med i leken men blir tilldelade en likgiltig roll, där de andra barnen bestämmer vad de 

ska leka och vad som ska hända i leken. 

 

 

Förskollärarens ansvar att se och förstå när ett barn behöver stöd 
 

Larsson-Swärd (1999) menar att lärare i förskolor och skolor ser när ett barn frångår 

från den övriga barngruppen. De identifierar då barnet, dokumenterar och observerar 

barnet dagligen i barngruppen. Att observera barn i förskolan har en lång tradition. 

Varje förskollärare har ansvar att planera, genomföra och utvärdera sitt eget arbete. Det 

är även viktigt att förskolläraren har inblick om hur gruppen fungerar för att de ska 

kunna planera och ta hänsyn till barnens behov för ett organiserat arbetssätt. För att 

förskolläraren ska kunna lägga upp en planering för ett barn är det viktigt att observera 

och dokumentera barnets handlande samt hur barnet integrerar med miljön för att på 

bästa sätt kunna stödja det enskilda barnet i behov av särskilt stöd och ordna ett 

åtgärdsprogram. Utifrån observationerna kan läraren ta stöd av det sammanställa 

materialet i samverkan med föräldrar och konsulterna för att komma fram till vilka 

åtgärder som måste göras. I och med att förskolläraren dokumenterar kan de gå tillbaka 

och se förändringar och eventuella framsteg i barnets utveckling. Det kan vara en 

bekräftelse på att de är på väg i rätt riktning eller att någonting behöver justeras. 

Dokumentationen kan också vara till hjälp för ny personal menar Larsson-Swärd. Med 
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observationer menas att förskollärare medvetet gör en iakttagelse i ett tydligt syfte. När 

en förskollärare observerar ett barn med särskilt behov i syfte hur barnet integrerar med 

de andra barnen är det viktigt att titta på med vem eller vilka barnet integrerar. Att 

metodiskt välja ut några grundläggande frågor som rör området barnet brister i och 

observera dessa. Det är viktigt att observera ett område i taget och sedan ska detta 

material föras samman till en helhet. Vid observerandet kan det räcka med 5 min i taget 

men det är viktigt att göra det under många tillfällen och redogöra så exakt som möjligt. 

En annan observationsmetod kan vara att förskollärare under hela dagen följer samma 

barn och observerar barnets beteende. Det behöver inte vara samma personal som 

observerar hela dagen utan det går bra att dela upp personalen under dagen. 

 

Barnkonventionen 
 

FN:s barnfond är en organisation inom Förenta nationerna som grundades år 1946. Det 

är FN:s ekonomiska och sociala råd som styr organisationen. Organisationen utgår från 

barnens rättigheter och kallas Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2015). 

Barnkonventionen innehåller regler om barns rättigheter. Exakt 196 länder har 

sammanslutit och bestämt sig för att följa barnkonventionens regler. Sedan är det 

Barnkonventionens organisation som ska se till att dessa länder håller och följer vad de 

lovat. Genom att ansluta sig till Barnkonventionen så har länderna rättsligt bundit sig till 

detta internationella avtal. Avtalet innehåller 54 artiklar som ska skall följas och de 

handlar om att barn är individer med egna rättigheter. Länderna som anslutit sig att följa 

barnkonventionen skall vart 5:e år rapportera till FN:s barnrättskommitté om vad de 

gjort för att sörja för barnens rättigheter. För att sammafatta så arbetar 

barnkonventionen för barnets bästa, lika värde, samma rättigheter, överlevnad, 

yttrandefrihet, skydd, sjukvård och så vidare. Barn ska ha rätt att skyddas från vanvård, 

övergrepp och våld. Barnen har rätt till skälig levnadsstandard, utbildning och 

utveckling (UNICEF Sverige, 2015). 

 

Metoder kring sociala strategier 
 

Enligt Stanton-Chapman och Brown (2015) har lek har blivit en central fråga för 

undervisning av 3-åringar med olika funktionshinder, eftersom lek är ett primärt 

sammanhang där förskolebarn oftast förvärvar kommunikation och sociala färdigheter. 

Barn med funktionshinder saknar oftast lekfärdigheter och detta orsakar problem att 
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upprätthålla vänskap som leder till långsiktig social medvetenhet och acceptans. Tre 

färdigheter som varit i fokus för lekinsatserna för 3-åringar med funktionshinder är att 

de ska få ett utökat språk, sociala färdigheter och en kognitiv tillväxt. För sociala mål 

genomför forskaren enligt Stanton-Chapman och Brown en planerad lekidé för 3-

åringar med språkförseningar och beteendeproblem och det resulterade i förbättrad 

mångfald av lek och social kommunikativ tillväxt. Studien genomfördes i en grundskola 

för förskolebarn. Alla deltagare var inskrivna i samma klass. Ett lekland anordnades i 

form utav olika leksaker för att utveckla den aktuella studien. Studien ägde rum på en 

given dag och bara två deltagare tilläts leka i det anordnade leklandet då. Man använde 

sig av ett lekprogram som baserades på fem teman. En mataffär, en doktor, en 

djurdoktor, bygg och konstruktion samt en frisersalong. Varje tema hade en 

medföljande sagobok som gav instruktioner om insatsens målbeteenden. Sagoböckerna 

var utformade som så att det fanns bilder av deltagande barn de exakta material och 

rekvisita som behövdes under leken. Den som observerade satt med i leken med barnen, 

men fick inte direkt vara involverad i leken. Observatören hade som uppgift att 

uppmana barnen att integrera med leksaker eller sina kamrater. Observationerna 

utfördes ca 2-3 gånger i veckan och var 20-25 min långa. De videofilmade även varje 

lekfrekvens med en digital kamera på stativ. Observatören hade som uppgift att se till 

att barnen att fick en bättre social kommunikation med sina kamrater och detta gjordes 

genom att barnen fick leka med eller i närheten av en annan kamrat, prata med sin 

kamrat, inleda en konversation. De skulle sedan svara på vad sin kamrat sa och lära sig 

att inte avbryta sin vän när hon eller han talar, eller tala samtidigt som sin vän. 

Observatören hade fyra delar att titta på: Barnens ordförråd, att visa barnen vad de hade 

för olika roller i varje tema, att läsa en sagobok och undervisa strategier för social 

kommunikation och observatören kunde även vara den som skulle planera leken. Den 

första uppgiften för observatören var att ge barnen ett bättre ordförråd som motsvarade 

dagens lektema till exempel lärare, djurdoktor och frisör. Barnen skulle imitera ordet 

och sedan skulle de visa hur objektet kunde användas under leken. Barnen fick sedan 

roller för de olika teman som de skulle leka. Observatören använde sig sedan av en 

sagobok för att diskutera de olika rollerna till barnen som de blev tilldelade. Efter att 

observeraren hade beskrivit rollerna relaterade till lektemat läste hon en sagobok för 

barnen. Boken hade som syfte att barnen skulle få bättre sociala 

kommunikationsstrategier som verktyg för att lära sig prata med sin vän och sedan 

lyssna på vad sin vän säger. När observeraren hade läst klart boken började de planera 
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sin lek. Vid införandet av ett inventionsprogram förväntade de sig en ökning av 

parallellek och från det stadiet att barnen lekte ensamma till att de fick undervisande 

strategier för hur de skulle integrera socialt med sina jämnåriga kamrater. Denna 

hypotes bekräftades i den aktuella studien. Detta program kallades NAP statistik (Non-

Overlap of All Pairs) och endera kunde de se svaga effekter, medel effekter eller starka 

effekter. Alla tre barnen hade starka effekter för en parallell lek. Det fanns även en 

standardbedömning som de presenterade före och efter testresultatet. Resultatet visade 

att barnen hade fått bättre språkkunskaper trots att de låg under medelvärdet (Stanton-

Chapman & Brown, 2015). 

 

Sammanfattning 
 

I en sammanfattning av detta kapitel ska alla barn ha rättighet och möjlighet att 

utvecklas och lära sig utifrån sina unika förmågor. Olikheter skall ses som en tillgång 

och man bör se till barns olika förutsättningar. Lärandemiljön bör därför anpassas efter 

deras behov. Det är viktigt att barnen kan påverka sin vardag och få sin röst hörd. Barn 

behöver få ingå i sociala och kulturella gemenskaper för att utvecklas. De behöver få 

känna att de är en del av gruppen. Det är betydelsefullt att förskolan anpassar miljön för 

barn med funktionshinder så att de kan använda sig av alla utrymmen. Miljön bör vara 

tillgänglig och utmanande för att skapa möjligheter för barn att delta i lekar och 

aktiviteter. Förskolläraren behöver hela tiden utmana och stötta barnen för att ett lärande 

ska kunna ske. Deras centrala verktyg blir då att kommunicera med barnen och lära sig 

hur de ska kunna bidra till att utveckla och utmana barns tankar och idéer. Barn kan 

mycket mer än de tror, men de kan även mer än vad vuxna tror och här det viktigt att 

pedagogerna utmanar dem. Varje förskollärare har ansvar att planera, genomföra och 

utvärdera sitt eget arbete. Det är även viktigt att förskolläraren har inblick om hur 

gruppen fungerar för att de ska kunna planera och ta hänsyn till barnens behov för ett 

organiserat arbetssätt. 

 

Syfte och problemformulering 
 

Vi anser att det är betydelsefullt att barn i behov av särskilt stöd lyfts fram för att få rätt 

stöd i sin utveckling och sitt lärande. Det är även väsentligt hur förskollärarna bemöter 

barn för att de ska känna samhörighet med andra och känna att de är en del av något. 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka lärandemiljöer som skapar 
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utvecklingsmöjligheter för barn i behov av särskilt stöd på en förskola samt hur ett urval 

av förskollärare arbetar med barn i behov av särskilt stöd kring inkludering. Utifrån vårt 

syfte har vi utformat följande frågeställningar: 

 

 Hur arbetar ett urval av förskollärare med barn i behov av särskilt stöd kring 

inkludering? 

 

 Hur kan förskollärare skapa lärandemiljöer som utvecklar barn i behov av 

särskilt stöd på förskolan? 
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Metod 
 

I detta kapitel presenterar vi vår metod, tillvägagångssätt, etiska ställningstaganden och 

hur vi bearbetat materialet. 

 

Metod för datainsamling 
 

För att få reda på hur ett urval av förskollärare arbetar med barn i behov av särskilt stöd 

kring inkludering och vilka lärandemiljöer som skapar utvecklingsmöjligheter för barn i 

behov av särskilt stöd på förskolan så ansåg vi att det var relevant att använda oss av 

intervjuer (Bryman, 2011) då vi ville utforma meningsfulla resonemang från 

intervjupersonerna. Innan intervjuerna så läste vi på kring området som skulle studeras 

så att vi var förberedda. Vi valde ut, studerade och skrev om tidigare forskning som vi 

ansåg var relevant i vår studie. 

 

Patel och Davidson (2011) menar att genom att använda sig av intervjuer så får 

intervjupersonen möjlighet att använda sina egna ord och har därmed stor frihet att 

utforma svaren. Vi valde att ställa frågorna i en bestämd ordning vilket ger en hög grad 

av standardisering men bedömde ändå att respondenterna hade stor frihet att formulera 

sig. Under intervjuerna med respondenterna så behövde vi ibland göra tolkningar och 

försöka urskilja vad respondenterna menade med några av svaren. Detta gjorde att vi 

fick ställa någon följdfråga angående deras svar. Tillsammans med respondenterna 

försökte vi få ett sammanhängande samtal kring studiens frågeställningar. Vid några 

tillfällen behövde vi även förklara våra frågeställningar mer ingående. Syftet med en 

kvalitativ intervju enligt Patel och Davidson (2011) är att urskilja egenskaper i den 

intervjuades tillvaro eller tolkningar om något fenomen. De menar även att forskaren 

och intervjupersonen är medskapare i samtalet och ska tillsammans bygga upp ett 

sammanhängande och meningsfullt resonemang kring studiens frågeställningar.  

 

Urval 
 

Innan den empiriska undersökningen så utformade vi ett informationsbrev (se bilaga 1) 

om vår studie och vårt syfte som vi sedan mailade till förskolechefer inom ett visst 

område. Då vi inte fick någon respons så valde vi att själva kontakta några förskolor. Vi 

började med att utgå ifrån tre förskolor där vi kände till en förskollärare sen tidigare. Av 



 

23 

 

dessa tre förskolor fick vi två ja och ett nej på att vilja delta i vår studie. Den sista 

förskolan fick vi kontakt med genom att en förskola kontaktade en närliggande förskola 

och frågade om de också ville delta vilket de svarade ja på. Förskolorna som valde att 

delta i vår studie är en stor kommunal förskola, en mindre kommunal förskola och ett 

föräldrakooperativ. Enligt Bryman (2011) så kallas detta urval för snöbolls- eller 

kedjeurval. Detta betyder att forskaren själv tar kontakt med ett mindre antal människor 

som är relevanta för studien och att de i sin tur använder sig av sina kontakter för 

ytterligare respondenter. I vår studie intervjuade vi tio förskollärare. Vi valde att 

intervjua förskollärare då vi anser att de har en bred kunskapsbas att stödja sig på 

genom sin utbildning. 

 

Genomförande 
 

I vår undersökning började vi med att boka tid för intervju med varje förskola efter 

deras önskemål. Vid intervjuerna så satt vi i ett mindre rum där vi fick vara ostörda. Det 

är viktigt med en plats där respondenterna kan känna sig trygga (Repstad, 1999). 

Respondenterna hade blivit informerade om vilket område vi skulle beröra men de 

visste inte vilka frågor som skulle ställas. Vi hade utformat sex frågor som ställdes i en 

viss ordning. Respondenterna blev informerade att de när som helst kunde avbryta 

intervjun, ta en paus, återkomma senare eller bestämma hur länge han eller hon vill 

intervjuas. Deltagaren informerades även att han eller hon inte skulle kunna identifieras 

i vårt examensarbete. Som stöd i intervjuerna använde vi oss utav ljudupptagning med 

en mobiltelefon. Deltagarna informerades om att ljudupptagningen bara kommer att 

användas i syfte för vårt examensarbete.  

 

Databearbetning och analysmetod 
 

Varje intervju pågick i cirka 15 minuter, varav 6-10 minuter var inspelat material. 

Sammanlagt blev det en timme och fyrtio minuter inspelat material som vi sedan skrev 

ner från tal till skrift. Genom att ha ett inspelat material så underlättar det en noggrann 

analys av vad respondenterna svarat och forskaren kan sedan göra en upprepande 

granskning av respondenternas svar (Bryman, 2011). Alla intervjuer skrevs ner på 

papper och sedan sammanfördes dessa över på datorn. Intervjusvaren sorterades efter 

varje fråga för sig. Därefter försökte vi analysera materialet noga och länge för att hitta 
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teman. Vi kom fram till fyra olika teman som kunde representera vårt resultat. Som ett 

tolkningsverktyg valde vi att använda oss av läroplanen att relatera till i vår studie. 

 

Validitet och reliabilitet 
 

Det som varit viktigt i vår studie är att förskollärarna inte fått frågorna i förväg utan vid 

tidpunkten för intervjuerna svarade så gott de kunde utan att ha ett genomtänkt svar. Vi 

anser att vårt material är tillförlitligt då vi har det inspelat via ljudupptagning och vi 

analyserade och transkriberade det med noggrannhet. Hade vi inte valt att göra en 

ljudupptagning utan istället enbart fört anteckningar så anser vi att detta hade kunnat 

påverka arbetets tillförlitlighet. Detta genom att vi lättare hade kunnat missa viktig 

information från respondenterna. Genom intervjuerna anser vi att vi fått svar på våra 

frågeställningar och med det uppnått vårt syfte med arbetet.  
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Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer vi att redovisa vår analys och våra resultat. I resultat- och 

analysdelen kommer vi att lyfta fram de intervjuade förskollärarnas arbetssätt kring 

inkludering och delaktighet samt lärandemiljöns betydelse. Vår ambition är att försöka 

citera alla respondenter. Vi kommer att analysera vårt resultat med hjälp av 

intervjusvaren och läroplanen. Efter att vi analyserat och bearbetat materialet så valde vi 

att dela in resultatet i fyra olika teman. Dessa temaområden är: 

 

 Begreppet delaktighet och inkludering i förskolans verksamhet 

 Anpassning och planering vad gäller barn med särskilda behov 

 Inkluderande förhållningssätt 

 Lärandemiljöer som skapar utvecklingsmöjligheter 

 

Begreppet delaktighet och inkludering i förskolans verksamhet 
 

Kring begreppen delaktighet och inkludering hade 9 av 10 förskollärare svarat att alla 

barnen ska få vara med i verksamheten. De menar att alla barn ska få vara med oavsett 

bakgrund och hinder. En förskollärare säger. 

 

Alla barn skall få vara med oavsett bakgrund. 

               

Alla förskollärare ansåg även att det var viktigt att barnen får vara med och bestämma 

samt komma med förslag och idéer. Citat från en förskollärare: 

 

Barnen ska vara med i det vi gör. Att de känner att de är med och 

bestämmer. 

 

Deras sätt att se på delaktighet och inkludering i verksamheten är att man ska utgå ifrån 

barnens behov och att den är anpassad för alla barn. I enlighet med Skolverket (2010) så 

är det en viktig uppgift för förskolan att låta barnen göra val utifrån sina egna 

förutsättningar och behov. Verksamheten kan inte utformas lika för alla. Barn som 

behöver mer stöd och stimulans än andra skall ha möjlighet att få det. Här är det 

betydelsefullt att ta hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar så att fortsatt 

utveckling kan ske. En förskollärare berättar vad delaktighet betyder för hen: 
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Delaktighet är att jag som barn har möjlighet att påverka min dag. Att jag 

kan lyfta mina behov och tala om att det här vill jag.          

 

Två av de intervjuade personerna ansåg att man planerar verksamheten efter vad barnen 

tycker är roligt och deras intressen. Fyra förskollärare tog även upp att det är viktigt att 

barnen har möjlighet att påverka sin dag genom att lyfta sina behov och önskemål. Det 

visar bland annat detta citat från en förskollärare. 

 

Att alla barn får komma med idéer och att man fångar upp barnens 

förslag, man bejakar varandra. Inte bara att vi fröknar har bestämt utan 

vi formar planeringen utifrån barnen. Vad just de här barnen som går här 

nu är intresserade utav. 

 

Anpassning och planering vad gäller barn med särskilda behov 
 

Verksamheten bör anpassas efter de behov som finns och alla barn bör ha samma 

möjlighet att delta i aktiviteterna menar samtliga förskollärare. En förskollärare säger: 

 

Man lär ju se vad det är för behov som finns och utefter det så får man ju 

gemensamt komma fram till vad som blir bäst för det här barnet och vad 

blir bäst för övriga gruppen. 

En annan säger: 

 

Vi försöker väl att se vad det barnet har för behov och hur det barnet kan 

utvecklas och få samma möjlighet att delta i planeringen. 

 

Enligt Skolverket (2010) skall verksamheten erbjuda barnen en trygg miljö där olikheter 

ses som en tillgång. Sex av förskollärarna anser att det viktigt att läsa av barnen och 

upptäcka deras styrkor och svagheter för att kunna stötta och utmana barnet i sin 

lärprocess. En förskollärare menar att de bör prova sig fram för att hitta strategier som 

fungerar just för detta barn. Har förskollärare tidigare erfarenheter så kan man använda 

sig av denna kunskap för att finna rätt verktyg i nya situationer. Hens ord: 
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Har man jobbat många år så märker man ju, det behöver inte vara, alltså 

man provar ju allt man vet har fungerat tidigare med andra barn. 

 

Enligt sex förskollärare så planerar och utvärderar de i arbetslaget hur man ska anpassa 

och arbeta i verksamheten så att det gynnar alla barn. Detta kan vi koppla till 

Läroplanen (Skolverket, 2010) som säger att arbetslaget ska dokumentera och följa upp 

alla barns utveckling samt utvärdera för att öka förutsättningarna för att expandera barns 

progression och lärande i verksamheten. 

 

Fyra förskollärare anser att de är viktigt att göra en reservplan för att öka möjligheten att 

barn med särskilda behov blir delaktiga i aktiviteten och verksamheten. I situationer där 

man inte har en reservplan kan förskolläraren behöva improvisera. Citat från en av 

förskollärarna: 

 

Man kan inte säga att man alltid lägger upp det på samma vis. Utan 

snarare att barn med särskilda behov har man alltid en, två tre 

reservplansplaneringar i ryggsäcken. 

 

Två förskollärare anser att mindre grupper är ett bra redskap att använda sig av när det 

finns barn med särskilda behov. I mindre grupp ges barnen större möjligheter att 

tillgodose sina behov eftersom miljön blir lugnare. Ett citat från en av dem. 

 

Det här barnet kanske sitter i ett mindre rum tillsammans med färre barn 

och äter mat för att man ska få i sig. Man gör saker i mindre grupper. 

 

En förskollärare beskriver att de kan göra en kartläggning inom arbetslaget om de 

upptäcker att ett barn behöver extra stöd. Detta för att kunna möta barnets behov. Hen 

säger: 

 

För det första när man märker att ett barn behöver någon form utav 

särskilt stöd då tänker jag att det är ganska viktigt att man gör en 

kartläggning för det här barnet. 
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Vidare beskriver två förskollärare om det behövs mer hjälp och stöttning så kan de ta 

kontakt med en specialpedagog. En förskollärare berättar om hur de tar hjälp av tecken 

och bilder för att underlätta för barn med särskilda behov. Tecken och bilder gör det 

lättare för barn med särskilda behov att kommunicera med sin omgivning. Citat från en 

av förskollärarna: 

 

Vi fick hjälp utav en specialpedagog och talpedagog som gav oss massa 

tips på hur vi kunde jobba. Men då jobbade vi med hela gruppen. Vi 

använde oss utav tecken som stöd till exempel. Och då gjorde vi lappar 

som vi hade i en låda som alla barn hade tillgång till där det var bilder 

och tecken som stöd. Alltså både och som visades tillsammans med barnen 

och då var de barnet också delaktig och inkluderad. Vi särskilde inte 

barnen i vår verksamhet utan vi jobbade lika med alla. 

 

Vi kan även koppla detta till läroplanen (Skolverket, 2010) som säger att förskollärare 

ska ansvara för att välja metoder som är användbara till barns språk- och 

kommunikationsutveckling. 

 

Inkluderande förhållningssätt 
 

En förskollärare beskriver att det är viktigt med ett lustfyllt lärande. Är dagen rolig och 

givande för barnen så kommer kunskapen på köpet. Hens ord: 

 

Hitta saker som barnen tycker är roligt. Det ska vara lustfyllt att vara här, 

det är ju liksom det viktigaste. För sen kommer lärandet, kommer liksom 

lite på köpet kan jag tycka. För så länge som det inte är roligt och de inte 

är intresserade och de tappar fokus, då lär de sig heller ingenting. 

 

Vidare beskriver tre förskollärare hur viktigt deras förhållningssätt är i mötet kring 

barnen på förskolan.  

 

I min undervisning som gör det, det är ju att jag är öppen för barn, vad de 

vill och önskar. Att se till barns utveckling. Vilka behov har du och du och 

du? Vilka önskemål har du och du och du? Jaha de här tio har de här 

önskemålen. Japp vi kör på det. Sen har man alltid en grundplanering vad 
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man tänker, sen är det väldigt sällan man kommer fram till de vi vuxna 

hade tänkt. 

 

Två förskollärare beskriver vikten av att locka, erbjuda och kommunicera med barnen.  

Alla förskollärare påpekar vikten av att planera utifrån barn med särskilda behov och 

vad de behöver i sin utveckling.  

 

Då får man väl se till att anpassa den aktiviteten efter deras 

förutsättningar. Att man kanske får, det blir ju som sagt inte alltid som 

man har tänkt sig och man får ju alltid kanske ändra att det här funkade 

inte kanske just för det här barnet. Då får jag göra så här istället. Det 

gäller ju att vara flexibel och kunna se.  

 

Fem förskollärare nämner igen att det är bra att använda sig av mindre grupper vid 

aktiviteter. Man bör även anpassa aktiviteten efter barns olika förutsättningar och 

utmana dem på deras nivå enligt alla förskollärare. Detta kan kopplas till läroplanen 

(Skolverket, 2010) i vilken det framgår att verksamheten ska utgå ifrån barnet och dess 

behov. Verksamheten bör utformas så att utveckling, lärande och omsorg bildar en 

helhetssyn. 

 

Som förskollärare är det viktigt att följa barns intressen och förslag säger fyra 

förskollärare. Genom att barnen får vara med i planeringen så anser fem förskollärare att 

de får ett större inflytande över verksamheten. En förskollärare säger: 

 

När vi planerar vår verksamhet så utgår vi ifrån barnens behov eller 

barnens intressen vad de har visat sig vara intresserade utav. Sen gör vi 

en planering. 

 

Det är angeläget med personaltäthet och mer lärarstöd vilket kan leda till mer tid och 

närhet för barnen nämner två förskollärare. Detta kopplar vi till Skolverket (2010) som 

visar att en större personaltäthet kan leda till att möjligheterna ökar för att barnen ska få 

sina behov respekterade och tillgodosedda. 
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Två förskollärare anser att det är viktigt att förbereda barn med särskilda behov inför en 

aktivitet och ett verktyg för detta är ett dagsschema och tecken som stöd. En annan 

förskollärare beskriver vikten av att försöka höja statusen på barnet med särskilda 

behov. Ett exempel på det kan vara att förkolläraren ordnar en liten aktivitet med barnet 

med särskilda behov som i sin tur kan locka andra barn till att också vilja närvara. 

 

Planerar för att det här barnet ska få en väl fungerande verksamhet och 

en skola eller förskola, vad man nu vill kalla de, som gynnar det här 

barnets utveckling. Förhoppningsvis då kan jag ju känna så här att, 

förhoppningsvis så är det en verksamhet man ger det här barnet med 

särskilda behov någonting som gör att övriga barn gärna vill vara med. 

Så att man kan plocka in en eller två barn till att det inte ska bli en 

happening, nu ska vi på maskerad utan i vardagen att jobba och att 

snarare status höja barnet med särskilda behov så att man känner sig 

delaktig. 

 

Vidare beskriver en annan förskollärare att det är viktigt att barn med särskilda behov 

lär sig samspela med ett eller två barn i taget och ibland kan det vara bra om man väljer 

ett bra dragbarn som kan få med barnet med särskilda behov. Precis som Skolverket 

(2010) beskriver så behöver barn med särskilda behov få en positiv erfarenhet av 

förskolan, de behöver få göra framsteg, övervinna svårigheter samt känna sig som en i 

gruppen. 

 

På en av förskolorna använde de sig mycket av drama och ansåg att det var väldigt 

viktigt för alla barns lärande och utveckling. De ansåg även att reflektioner tillsammans 

med barnen var utvecklande för både personal och barn. 

 

Jag är dramapedagog så jag tycker det är ett fantastiskt sätt att lära sig. 

Genom att jobba med drama och lära sig genom drama, alltså sätta det 

man ska lära sig i leken. Det kan vara sagoäventyr eller gå in i karaktärer 

som barnen känner igen och är bekväma i. 

 

Åter igen upprepar en förskollärare vikten av att vara flexibel vid behov. När 

förskollärarna har gjort allt de kan och de känner att barnet behöver ännu mera stöd så 
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kan de ta hjälp av en specialpedagog hävdar en förskollärare. Av en specialpedagog kan 

de få råd och stöd kring hur de kan arbeta med barnet med särskilda behov.  

 

Lärandemiljöer som skapar utvecklingsmöjligheter 
 

Fyra förskollärare berättar om hur de vill skapa lärandemiljöer som lockar och utmanar. 

Detta kan göras genom material och utformning vilket åtta förskollärare pratar om. Man 

bör planera lärandemiljön utifrån barnens behov och möjligheter anser alla 

förskollärare. En förskollärare säger: 

 

Det är väl materialet och hur utformningen är här och att man kanske får 

ändra om och strukturera om och använda bilder och man får ju ändra 

miljön och så där också. Är det för rörigt kanske man måste plocka bort 

lite grejer och plocka fram verktyg som man vet kanske fungerar till det 

här barnet. 

 

En förskollärare tar upp att det är viktigt med en varierande ute- och innemiljö som 

inspirerar till lek och lärande. Miljön ska gynna alla barn genom att det ska vara 

barnvänligt och roligt anser fyra förskollärare. Sex förskollärare tycker att de ska utgå 

ifrån barnens intressen när de utformar lärandemiljöer. Detta kan kopplas till 

Läroplanen (Skolverket, 2010) som visar på att förskolan ska erbjuda en harmonisk 

miljö som utmanar och inspirerar. 

 

Tre förskollärare nämner att det är bra med flera olika rum och någon lugn vrå där 

barnen kan få vara i fred. Det är bra med material som är tillgängligt, utmanar och 

stegras efter behov anser fem förskollärare. En förskollärare berättar vidare om vikten 

av att låta material och det barnen bygger ligga kvar ett längre tag. Hens ord: 

 

Att hitta den lugna vrån skapar lärandemiljöer. Jag kan inte säga att det 

är våtrummet eller att det är ateljén eller att det är byggen. Utan där man 

kan skapa en harmonisk miljö där finns det lärandemöjligheter. 

 

Material som utmanar. Material som stegras. Tillåtas att materialet är 

kvar. Inte nu är det mellis, eller nu ska vi gå ut, Bort! Utan det kan faktiskt 

få vara kvar tills i morgon eller nästa vecka. 
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Att barnen måste få uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i lärandemiljön är viktigt 

anser två förskollärare. Fem förskollärare anser att de behöver vara flexibla, lyhörda och 

anpassa miljön efter barnens behov. En förskollärare beskriver att det är bra att minska 

på ordet nej och säger varför inte i stället till barnen. Om förskollärarna inte kan möta 

upp barnen i deras önskan kan de komma med nya förslag som utmanar dem vidare. 

Citat från en av förskollärarna: 

 

Nej ska man inte säga bara för att säga nej, men tänk efter varför inte, 

självklart! 

 

En förskollärare anser att det som skapar utvecklingsmöjligheter för barn i behov av 

särskilt stöd är praktiska saker till exempel drama och lek. Vidare berättar två 

förskollärare att det är bra med små grupper då det bildar en lugnare miljö. Det är även 

viktigt att göra observationer för att se vad som utvecklar barnen nämner en 

förskollärare. Precis som det står i Läroplanen (Skoverket, 2010) så bör förskollärare 

analysera och dokumentera barns utveckling så att lärande kan fortskrida. 

 

Det är varje barns rättighet att vara den hon/han är och att barnet blir accepterad nämner 

en förskollärare. Citat: 

 

Man ska få känna att man kan få vara den man är och du blir accepterad 

för den. Alltså att man liksom får rätt pushning och stöttning. 

 

Samlingar, lässtunder samt tecken och bilder som stöd skapar lärandemiljöer som ger 

utvecklingsmöjligheter för barn i behov av särskilt stöd är betydelsefullt anser tre 

förskollärare. Det är väsentligt att barnet med särskilda behov får rätt stöd av 

förskolläraren och behöver barnet ännu mer stöd i sin utveckling så nämner tre 

förskollärare att de kan ta in en specialpedagog. Detta kopplar vi till läroplanen 

(Skolverket, 2010) där det beskrivs att barn som behöver mera stöd och stimulering i sin 

utveckling ska få detta stöd utarbetat. 
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Diskussion 
 

I diskussionsdelen kommer vi att lyfta fram vilka lärandemiljöer som skapar 

utvecklingsmöjligheter för barn i behov av särskilt stöd på en förskola samt hur ett urval 

av förskollärare arbetar med barn i behov av särskilt stöd kring inkludering. Vi kommer 

att dela upp diskussionskapitlet i två delar utifrån våra frågeställningar, metoddiskussion 

och resultatdiskussion. I metoddiskussion kommer vi att kritiskt granska vårt metodval 

och hur vi gått tillväga för att få fram ett resultat. I resultatdiskussionen kommer vi att 

utgå ifrån vårt syfte och våra frågeställningar och koppla ihop det med hjälp av tidigare 

forskning, teorier och styrdokument. 

 

Metoddiskussion 
 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka lärandemiljöer som skapar 

utvecklingsmöjligheter för barn i behov av särskilt stöd på en förskola samt hur ett urval 

av förskollärare arbetar med barn i behov av särskilt stöd kring inkludering. Vi valde att 

göra strukturerade intervjuer och anledningen till det är att intervjupersonerna har då en 

större frihet att utforma svaren som de själva tycker. Genom intervjuer finns 

möjligheten att få fram detaljerade svar och vi hade möjlighet att förklara frågorna 

utförligare. Hade vi istället valt att göra en kvantitativ studie med fasta svarsalternativ så 

hade vi inte fått lika djupa och utförliga svar. Vår metod för urval av respondenter var 

snöbolls- eller kedjeurval. Anledningen till att vi gjorde en ljudupptagning är för att vi 

skulle få möjlighet att göra en mer noggrann analys och för att kunna återupprepa 

respondenternas svar (Bryman, 2011). Hade vi istället valt att använda oss av papper 

och penna så skulle det ha varit svårare att få med det respondenterna sa i 

anteckningarna. Då hade inte resultatet blivit lika trovärdigt. Vid intervjutillfällena så 

satt vi i ett mindre rum där vi fick vara ostörda. Respondenterna hade blivit informerade 

om vilket område vi skulle beröra men de visste inte vilka frågor som skulle ställas. 

Detta anser vi har påverkat validiteten positivt genom att det blev spontana svar som 

inte tänktes igenom i förväg. Respondenterna fick inte heller möjlighet att diskutera 

ihop svaren tillsammans. Genom dessa intervjuer så känner vi oss tillfredställda då 

respondenterna gav oss utförliga svar. I en uppföljning av studien hade det varit 

intressant att göra observationer i verksamheten för att se hur det går till i verkligheten 

när förskolärarna inkluderar barn i behov av särskilt stöd och hur de skapar 

utvecklingsmöjligheter i lärande miljön. 
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Resultatdiskussion 
 

Resultatdiskussionen är indelad i två delar utifrån våra frågeställningar: 

 

 Hur arbetar ett urval av förskollärare med barn i behov av särskilt stöd kring 

inkludering? 

 

 Hur kan förskollärare skapa lärandemiljöer som utvecklar barn i behov av 

särskilt stöd på förskolan? 

 

 

Hur arbetar ett urval av förskollärare med barn i behov av särskilt 

stöd kring inkludering? 

 

Enligt Doverborg et al. (2013) så är det viktigt att förskollärarna utmanar barns tankar 

och idéer. De behöver även stötta barnen i deras utveckling utifrån deras tankar och 

idéer. I vårt resultat har vi kommit fram till att alla förskollärare ansåg att det var viktigt 

att barnen får vara med och bestämma samt komma med förslag och idéer. Vi anser i 

enighet med förskollärarna att det är betydelsefullt med barns åsikter och idéer. Barnen 

behöver få ta ansvar och känna att deras åsikter betyder något. De behöver även få utöva 

inflytande över sin situation. I resultatet kom vi fram till att alla förskollärares sätt att se 

på delaktighet och inkludering i verksamheten är att de ska utgå ifrån barnens behov och 

att den är anpassad för alla barn. Detta kan förskollärarna göra genom att de 

tillsammans i arbetslaget planerar och utvärderar hur de ska anpassa och arbeta i 

verksamheten så att det gynnar alla barn. Alla förskollärare ansåg även att verksamheten 

bör anpassas efter de behov som finns och alla barn bör ha samma möjlighet att delta i 

aktiviteterna. Detta kan vi koppla till Lutz (2013) som hävdar att avsikten är, via 

inkludering, att miljön ska anpassas till barns olikheter och att barnen ska få möjlighet 

att forma sin egen vardag på förskolan. I enlighet med Nilholm (2006) så är det viktigt 

att barnen kan påverka sin vardag samt få en kunskapsmässig och social vinst. För att 

inkludera barn med särskilda behov i verksamheten så anser drygt häften av 

förskollärarna att det är viktigt att läsa av barnen och upptäcka deras styrkor och 

svagheter för att kunna stötta och utmana barnet i sin lärprocess. Larsson-Swärd (1999) 

menar att förskollärare ser när ett barn frångår från den övriga barngruppen. De 

identifierar då barnet, observerar och dokumenterar barnet dagligen i barngruppen. 

Detta för att hitta svagheter och styrkor hos barnet. Liksom som Gustavsson (2004) 
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hävdar så anser vi att det är extra viktigt för barn med särskilda behov att få vara med i 

samma aktiviteter som övriga barngruppen. För att detta ska kunna bli möjligt så anser 

nästan hälften av förskollärarna att det är viktigt att göra en reservplan för att öka 

möjligheten att barn med särskilda behov blir delaktiga i aktiviteten och verksamheten. 

Jensen (2009) menar att krav och förutsättningar bör anpassas efter barnets 

förutsättningar så att förskollärare kan förhindra att barnet känner misslyckande. Ett 

alternativ som häften av förskollärarna nämner för att öka barns möjlighet att bli 

inkluderade är att arbeta i mindre grupper. Enligt Korpi (1983) så gynnas barn av att få 

vara i mindre grupper då de får ta en större plats och kommunikationsmöjligheter ökar. I 

resultatet var det två förskollärare som pratade om att göra en kartläggning på barnet 

med särskilda behov och att de kunde ta hjälp av en specialpedagog för att öka barnets 

möjlighet att inkluderas i verksamheten. Precis som Lutz (2013) menar så behöver 

förskolan samverka med andra institutioner som finns kring barnen, samt deras familjer 

för att kunna tillgodose barnets behov. I resultatdelen kunde vi även tyda att nästan 

hälften av förskollärarna tog upp att tecken och bilder var ett bra verktyg att använda sig 

av när de skulle inkludera barn med särskilda behov i barngrupen. Häften av 

förskollärarna beskriver hur viktigt deras förhållningssätt är i mötet med barnen på 

förskolan. De berättar vikten av att locka, erbjuda och kommunicera med barnen. 

Doverborg et al. (2013) menar för att förskollärare ska få syn på barns meningsskapande 

krävs det att de har förmågan att föra en diskussion med barnet och att få barnet att 

uttrycka sina tankar. Förskollärarens centrala verktyg är att kommunicera med barnet 

och lära sig hur de ska kunna bidra till att utveckla och utmana barns tankar och idéer. 

Även Smidt (2010) menar att barn lär sig saker i samspel med andra barn och vuxna 

samt genom sina erfarenheter. Alla förskollärare påpekar vikten av att planera utifrån 

barn med särskilda behov och vad de behöver i sin utveckling. Här anser vi att det är 

betydelsefullt att föräldrarna får vara med i planeringen. De känner barnet bäst och kan 

delge viktigt information kring barnet. Juul och Jensen (2009) beskriver att barn med 

särskilda behov är beroende av förhållanden i familjen och förskolan, därför är det 

viktigt att identifiera, förstå och hitta strategier för att möta deras svårigheter. Ingen av 

de intervjuade har nämnt att det är viktigt med normer och värden vid inkludering av 

barn med särskilda behov. Vi anser att detta är en central aspekt i att barnen ska bilda en 

förståelse för varandra. Det står klart och tydligt i Skolverket (2010) att verksamheten 

ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Det är 

viktigt att arbeta med normer och värden. Barnen behöver få en förståelse för alla 
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människors lika värde oberoende av social bakgrund, etnisk tillhörighet, religion eller 

funktionsnedsättning. 

 

Hur kan förskollärare skapa lärandemiljöer som utvecklar barn i 

behov av särskilt stöd på förskolan? 

 

Nästan häften av förskollärarna berättar om hur de vill skapa lärandemiljöer som lockar 

och utmanar. I enlighet med Skolverket (2010) ska verksamheten erbjuda barnen en 

trygg miljö som lockar till lek och socialt samspel. Alla förskollärare anser att de bör 

planera lärandemiljön utifrån barnens behov och möjligheter. Miljön ska gynna alla 

barn. Enligt Kragh-Műller et al. (2012) har förskollärarna en stor roll att skapa en god 

miljö och som skall anpassas till alla barns behov. I resultatet kom det fram att mer än 

häften av förskollärarna tyckte att det var viktigt att utgå ifrån barnens intressen när man 

utformar lärandemiljöer. För att skapa goda lärmiljöer så det viktigt med material och 

utformning. Det är viktigt att ha ett bra material som är tillgängligt, utmanade och 

stegras vid behov anser häften av förskollärarna. Enligt Kragh-Műller, Ørestad 

Andersen och Veje Hvitved (2012)  är det viktigt att materialet och leksakerna är 

noggrant utvalda så att det blir en miljö som passar barnens utvecklingsnivå. Även 

Nordin-Hultman (2004) påpekar att miljön bör vara utmanande så att den är rik på 

variation och tillgängligt material, materialet ska präglas av barnens möjlighet till 

experiment och lek. Lutz (2013) menar att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 

handlar om bemötande, förhållningssätt, etik samt att ha ett öppet sinne för att kunna 

kritiskt problematisera den pedagogiska lärandemiljön. Häften av förskollärarna anser 

att de behöver vara flexibla, lyhörda och anpassa miljön efter barnens behov. Barnen 

måste få uttrycka sina åsikter och vara delaktigt i lärande miljön anser två förskollärare. 

Detta kopplar vi till Nordin-Hultman (2004) som anser att barn bör vara delaktiga i sitt 

lärande och de ska aktivt delta i utformningen av den fysiska miljön. I resultatet 

kommer det även fram att det är bra med flera olika rum och någon lugn vrå där barnen 

kan få vara i fred. Samlingar, lässtunder samt tecken och bilder som stöd skapar också 

lärandemiljöer som ger utvecklingsmöjligheter för barn i behov av särskilt stöd anser en 

tredjedel av förskollärarna. Skolverket (2010) menar att barn med svårigheter behöver 

få en positiv erfarenhet av förskolan och de behöver få göra framsteg. Därför anser vi att 

det är betydelsefullt att skapa lärandemiljöer som är i ständig förändring utifrån alla 

barns behov och intressen. Det är miljön som behöver förändras inte barnet. Det är 
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väsentligt att fundera på hur förskollärare kan anpassa sin undervisning och 

lärandemiljö så att barnen får möjlighet att lyckas och att de får en tilltro till sin 

förmåga. Enligt Skolverket (2010)  så ska förskolan erbjuda en trygg miljö som är 

utvecklande och lärande. Vi blev förvånade över att ingen förskollärare nämnde 

trygghet i miljön som en viktig komponent då vi anser att det är väldigt angeläget att 

känna trygghet till den lärmiljö barn befinner sig i. Om barn inte känner sig trygga i sin 

lärmiljö så anser vi att utvecklingsmöjligheterna minskar.  

 

Avslutande reflektion 
 

Genom denna studie så anser vi att vi fått svar på våra frågeställningar och därmed 

bidragit till med kunskap kring hur förskollärarna arbetar med barn i behov av särskilt 

stöd kring inkludering samt vilka lärandemiljöer som skapar utvecklingsmöjligheter för 

barn i behov av särskilt stöd på en förskola. Det vi kommit fram till är att det finns 

många arbetsverktyg och sätt att tillgå när man arbetar med barn i behov av särskilt 

stöd. Verksamheten måste anpassas efter varje barns behov och förutsättningar. Barn 

som behöver mer stöd och stimulans än andra skall ha möjlighet att få det. Under vår 

studie så upptäckte vi att alla förskollärare är positiva till att inkludera barn med behov 

av särskilt stöd i verksamheten. Avslutningsvis anser vi att inkludering är en viktig 

aspekt kring barn i behov av särskilt stöd och barnen bör ses som en tillgång i 

verksamheten snarare än en belastning. 

 

Framtida forskning 
 

Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd är ett brett ämnesområde där det finns 

många arbetsmetoder att ta till. Det finns många studier kring inkludering men vi anser 

att detta område alltid bör fyllas på med mer kunskap och teorier. Det är betydelsefullt 

att förskollärare ständigt samtalar kring hur de kan skapa bra inkludering för barn med 

särskilda behov. En intressant aspekt för fortsatt forskning är att se vilken information 

föräldrar till barn med särskilda behov får av förskollärarna kring hur deras barn 

inkluderas i verksamheten och hur de kan tillföra positiv information kring sitt barn. 

Föräldrars samverkan med förskollärarna kan ha betydelse för deras barns inkludering i 

verksamheten. Föräldrarna känner sitt barn bäst och har viktig information att delge 

förskollärarna. 
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Bilaga 1   
 

 

Brev till förskolechefer och förskollärare 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser till förskollärare på Gävle Högskola. Nu har vi kommit till 

sista terminen och ska därmed skriva ett examensarbete. Vårt syfte med examensarbetet 

är att utforska hur förskollärarna inkluderar barn med särskilda behov i förskolan. För 

att öka kunskapen inom detta område är förskollärares samlade kompetens viktig. 

Därför planerar vi att genomföra intervjuer med förskollärare från olika förskolor i 

Gävle.  

 

All information som kommer fram i undersökningen kommer endast användas i detta 

examensarbete. I det färdiga arbetet kommer namn på personer och förskolor vara 

anonyma och få fingerade namn. Vårt färdiga examensarbete kommer att kunna läsas på 

DiVA http://www.diva-portal.org 

 

Vi vore tacksamma om ni vill delta i vår forskningsstudie. Hör av er så snart som 

möjligt till: 

 

Maria Lindqvist 

073-xxxxxxx 

xxx12mlx@student.hig.se 

 

Linda Strömqvist 

070-xxxxxxx 

xxx12lsx@student.hig.se 

 

Handledare: Annie Hammarberg   

xxxxxxx@hig.se 

 

 

http://www.diva-portal.org/
mailto:xxx12mlx@student.hig.se
mailto:xxx12lsx@student.hig.se
mailto:xxxxxxx@hig.se
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Bilaga 2 
 

 
Intervjufrågor till pedagogerna på förskolan 

 

 

 Vad innebär begreppet delaktighet och inkludering för dig i den dagliga 

verksamheten i förskolan? 

 

 Hur anpassar och planerar du din undervisning vad gäller barn i behov av 

särskilt stöd? 

 

 Hur arbetar du med barn i behov av särskilt stöd kring inkludering? 

 

 Vad i din undervisning anser du gör att barnen har möjlighet att bli delaktiga och 

inkluderade? 

 

 Vilka lärandemiljöer skapar utvecklingsmöjligheter för barn i behov av särskilt 

stöd på er förskola? 

 

 Vad är det i lärandemiljön som gör att barn får möjlighet att utvecklas?  

 


