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I vårt examensarbete har vi fördjupat oss i 
uppfattar vilka barn är i behov av särskilt stöd samt hur de arbetar praktiskt
dagliga verksamheten med barn i behov av särskilt stöd. En kvalitativ 
undersökningsmetod användes i examensarbetet med semistrukturerade 
intervjufrågor. Undersökningen visade oss att benämningen av vilka barn som är i 
behov av särskilt stöd varierar och är beroende av den aktuella rollen som lärare och 
förskollärare.  Genom vår undersökning kunde
begreppet: barn i socioemotionella svårigheter och barn i kunskapsrelaterade 
svårigheter. 

I resultatet togs även upp inkluderings begrepp och det framkom att samtliga 
respondenter har en positiv inställning till inkludering av
stöd i den dagliga verksamheten. Men att trots den viljan till total inkludering som 
finns är det fortfarande vanligt med särskiljande undervisning i skolans värld. 
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Förord 
 
Vi har sedan lärarutbildningens början tyckt att specialpedagogik är ett aktuellt 
ämne, eftersom vi har observerat att det finns många barn som är i behov av särskilt 
stöd . Anledningen till att vi har valt att vidga våra kunskaper inom specialpedagogik 
är att detta är ett ämne som är intressant att lyfta.  
 
Våra tankar kretsade mycket runt frågor om vad det är som orsakar att vissa av 
barnen blir benämnda som barn i behov av särskilt stöd samt hur lärarna arbetar i sin 
dagliga verksamhet med dessa barn. Som blivande lärare kommer vi att mötas av de 
dilemman som uppstår kring det praktiska arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
Vår förhoppning här är att vår studie ger oss den kunskap, förståelse och förberedelse 
som kan hjälpa oss att hantera dessa dilemman på bästa möjliga sätt.  
 
I vår undersökning har vi valt att fokusera på hur tio respondenter i två städer i 
Mellansverige arbetar med barn som är i behov av särskilt stöd och hur de benämner 
vilka barn som är i behov av stöd. Denna undersökning känns extra viktig att 
genomföra för att se hur personalen inkluderar barn som är i behov av särskilt stöd, 
vad lagarna säger och vad forskningen om detta har att tillföra. Därmed själva få en 
bredare insyn om ämnet samt förhoppningsvis få ett verktyg i vår framtida yrkesroll. 
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1. Inledning 

 
Enligt Skolverket (1998) har det rapporteras under senare år att allt fler barn kallas 
för barn i behov av särskilt stöd. Hellström (1993) skriver att det finns en stor 
barngrupp inom förskolan som påvisar olika former av lättare funktionsstörningar. 
Det kan innebära att barnen har koncentrationssvårigheter, perceptionsstörningar, 
motoriska avvikelser, kognitiva svårigheter och tal- och språkstörningar. Dessa 
funktionssvårigheter förekommer hos många barn. Författaren påpekar att i 
förskolan och ännu mer i skolan ställs det höga krav på att barn ska kunna fungera 
intellektuellt och socialt och att det oftast den typen av krav som barn i behov av 
särskilt stöd uppvisar svårigheter med.  
 
Sandberg (2009) skriver att barn i behov av särskilt stöd har rätt att få plats i 
förskolan och skollagen understryker att alla barn som är i behov av särskilt stöd ska 
ges den omsorg som deras individuella behov kräver. I läroplan för förskolan (Lpfö, 
98), 2010, framgår att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn 
som deltar samt att i den pedagogiska verksamheten ska omsorg, lärande och fostran 
bilda en helhet.  Verksamheten inom förskola och skola kan därför aldrig utformas 
lika, eftersom stödet ska formas till hänsyn efter barnens egna förutsättningar och 
behov enligt Sandberg (2009).  
 
I läroplan för förskolan (Lpfö 98) och läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94; Lgr11) understryks att förskolan och 
skolan ska ge alla barn i behov av särskilt stöd den hjälp de behöver. Ä-Hur stödet ska 
utformas finns det däremot inga riktlinjer för i skolans och förskolans styrdokument.  
 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Detta examensarbete har till syfte att öka förståelse över hur lärare och förskollärare 
arbetar med barn i behov av särskilt stöd i den dagliga verksamheten. Studien ska 
besvara följande frågor: 
 

1. Vilka barn anses enligt lärare och förskollärare vara barn i behov av särskilt 
stöd? 

2. Finns det en generell handlingsplan i arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd? 
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1.2 Begreppsdefinitioner 
 
I detta kapitel ges förklarningar på några av begrepp som förekommer i den här 
studien. 
 
Barn i behov av särskilt stöd  
 
Detta begrepp används oftast när man pratar om barn/elever som inte utvecklas 
inom det kunskapsmässiga eller sociala området på ett önskvärt sätt. Orsaker till 
detta kan vara varierande. (Ahlberg, 2009). 
 
Inkludering 
 
Begreppet Inkludering ersätter det tidigare använda begreppet integrering. 
Inkludering innebär att individen tillhör från början och ingår i en gemenskap med 
andra individer. Detta förutsätter att individen är en aktiv deltagare. I 
inkluderingssyfte ska därför all undervisning bedrivas inom klassens ram och 
gemenskap. Skolan ska anpassas till eleven. Inkluderingen kan skiljas mellan 
rumslig, social och didaktisk inkludering. Med rumslig inkludering menas 
utsträckningen av elevens närvaro i samma lokal som de övriga eleverna i klassen. 
Den sociala inkluderingen är beroende av hur mycket eleven är delaktig i de sociala 
sammanhangen med de övriga eleverna och läraren i klassen. Didaktisk inkludering 
avser anpassningen av de didaktiska förutsättningarna till att främja elevens lärande. 
Elever i svårigheter ska få stödet genom att undervisningen är individuellt utformad 
och som låter eleven utvecklas så långt som möjligt utan att eleven känner sig utpekat 
och bortstött. (Skolverket, 2008). 
  
Särskilt stöd 
 
Särskilt stöd förknippas ofta med specialpedagogiskt stöd. Men är egentligen inte 
bunden till en speciell lärarkategori. De elever som av olika orsaker behöver särskilt 
stöd har rätt att få sådant enligt grundskoleförordningen. Sättet och organisationen 
kring ett sådant stöd bestäms av varje skola. (Skolverket, 2008). 
 
 
 
Specialpedagogik 
 
Ett tvärvetenskapligt kunskapsfält som i sökandet efter förklarningar tar hjälp av 
psykologi (utveckligs psykologi), filosofi (förhållningssätt), pedagogik (olika aspekter 
på undervisning, lärande, didaktik och utbildning), sociologi (samhällsförhållande) 
och medicin (orsaker och innebörder av skador). (Karlsson, 2011). 

 
Åtgärdsprogram 
 
Sedan början av 1990-talet har det varit obligatoriskt att upprätta så kallade 
åtgärdsprogram för de elever i grundskolan som bedöms behöva särskilt stöd.  Ett 
åtgärdsprogram ska innehålla konkreta och tydliga mål, vilket i sin tur underlättar 
arbetet för dessa elever. Fokus ska inte ligga på barnet samt det som barnet inte kan. 
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Därför ska läraren ta upp och fokusera på elevens starka sidor och uppmuntra eleven 
kontinuerligt. Det gäller att synliggöra elevens kunskaper och elevens utveckling. 
Genom åtgärdsprogram kan eleven få lättare att arbeta med det som behövs och som 
motsvarar elevens kunskapsnivå. Här är det också viktigt att lärarna synliggör det 
som ger eleven förutsättningar för lärande, att de utvärderar det de har gjort samt 
vilka resultat man har uppnått. Föräldrarnas och elevernas aktiva deltagande ökar 
möjligheterna för att man lyckas med åtgärdsprograms arbete. (Skolverket, 2008) 
 

2. Litteraturgenomgång 
 

I den här delen av vårt arbete har vi bearbetat och tagit upp forskning samt litteratur  
kring ämnet Barn i behov av särskilt stöd. De texter vi har valt utgår från deras 
relevans till syftet i vår studie och från texternas vetenskapliga kvalitet. I 
litteraturgenomgången har vi fördjupat oss i tidigare forskning och nyare forskning 
som behandlar de frågeställningar som vi har i vår studie.  

2.1 Lagstiftarnas perspektiv på Barn i behov av särskilt stöd 

Med begreppet Barn i särskilda behov ville enligt Skolverket (2008) Socialstyrelsens 
Allmänna råd betona att även den omgivande miljön kan vara orsaken till ett barns 
eventuella problem och att dessa problem inte alltid är beroende av barnets egna 
egenskaper. Socialstyrelsen använde begreppet för första gången 1991. Fram till dess 
användas begrepp Barn med särskilda behov. Detta visar på lagstiftarnas förändrade 
syn på skolsvårigheterna.  
 
Utifrån olika styrdokument bland annat skollagen, läroplanerna och kursplanerna tar 
Persson (2008) upp lagstiftarnas syn på skolsvårigheter och förändringar av den 
synen genom åren. Författaren beskriver förändringen från Barn med särskilda 
behov till Barn i behov av särskilt stöd. Det innebär enligt Persson (2008) att 
problematiken förflyttas från den enskilda eleven till att det är skolans ansvar att 
anpassa det pedagogiska arbetet så elevens möjligheter till utveckling styrs av elevens 
förutsättningar. Detta innebär att skolan genom pedagogiska, organisatoriska eller 
miljörelaterade åtgärder ansvarar för att minska svårigheterna. Vidare kan vi läsa att 
det saknas fortfarande i skollagen någon exaktare definition av vilka elever som 
skolan borde ge särskilt stöd till. Detta nämns kortfattat i Grundskoleförordningens 
kapitel 5 där det står att de elever som har svårigheter med skolarbetet och riskerar 
att inte nå de mål som ska vara uppnådda i slutet av det femte och det nionde skolåret 
ska få stödundervisning. Här tilläggs också att även de elever som av andra skäl 
behöver stöd ska ges detta.   
 
I Skollagens första kapitel (Lärarnas Riksförbund,2011) uttrycks det tydligt bland 
annat att barnet ska vara utgångspunkten i all utbildning och annan verksamhet som 
rör barn. Vidare står det att barnet ska ha möjligheter att uttrycka sina åsikter i alla 
de frågor som rör denne. 
Frågor som rör det särskilda stödet tas upp i kapitel tre. Här står det att det särskilda 
stödet ska ges i stället för eller som komplement till den undervisning som eleven 
annars skulle delta i. Det poängteras här också att det särskilda stödet ska ges inom 
den gruppen som eleven tillhör till. Men om det finns särskilda skäl då får beslutet 
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fattas om att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en särskild undervisningsgrupp än 
den som eleven hör till annars. När det har framkommit att en elev inte kommer nå 
de kunskapskrav som minst ska uppnås ska detta anmälas till rektor. Därefter får 
rektorn se till att behovet av särskilt stöd för eleven utreds. Utredningen ska även ske 
om det uppkommer andra svårigheter i elevens skolsituation. Nästa steg är att 
utarbeta ett åtgärdsprogram för den elev som är i behov av särskilt stöd. I det 
dokumentet ska elevens behov framgå, hur dessa behov ska tillgodoses samt hur 
uppföljningen och utvärderingen av åtgärderna ska ske. När ett åtgärdsprogram 
utarbetas ska vårdnadshavarna och eleven ges möjlighet till deltagandet i detta 
arbete. Detta bekräftas också av Skolverket (2008). 
 
I läroplan för förskolan (Lpfö 98) står att inget barn ska utsättas för diskriminering 
på grund av funktionsnedsättning, kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning. Förskolan ska också sträva efter att hänsyn ska tas till barnens olika 
behov och förutsättningar. Vidare ska förskolan vara ett stöd för familjerna för 
barnens utveckling, fostran och lärande. Barn som varaktigt eller tillfälligt behöver 
mer stöd än andra barn ska få detta stöd med hänsyn till egna förutsättningar och 
behov. 
 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) ger riktlinjer 
för alla de som arbetar i skolan att uppmärksamma och stödja elever i behov av 
särskilt stöd samt för läraren att stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever 
som har svårigheter. Även här kan vi läsa att rektorn har huvudansvar för att 
kontakten mellan skola och hem sker då det uppkommer svårigheter för eleven i 
skolan. Rektor ansvarar också för att stödåtgärderna och resursfördelningen 
anpassas till lärarens värdering av elevens utveckling.  
 

 
2.2 Barn i behov av särskilt stöd 
 
Vilka är barnen i behov av särskilt stöd? Vilka barn är det som de specialpedagogiska 
åtgärderna riktas till? Dessa frågor försöker Rosenqvist (2003) att finna svar på. Men 
för att kunna besvara frågorna får man ställa sig först en annan fråga. Vad är det som 
är normalt? I sitt resonemang som grundas på motsatsparet normalitet – avvikelse 
vilket illustreras av den så kallade normalkurvan kommer författaren fram till att det 
per definition är egentligen ingen som avviker från det normala. Men att det är en 
majoritet av människor i varje samhälle och epok som har ett behov av att definiera 
normer och jämföra sig med de individer som avviker från de bestämda normerna. 
 
Lutz (2006) påtalar att förskolan skiljer sig från grundskolan när det gäller lärarnas 
arbetssätt, barngruppernas sammansättning och den pedagogiska grundsynen hos 
lärarna. Liljegren (1991) tar upp skolans problematik med att möta alla elever utifrån 
elevernas individuella förutsättningar samt skapa undervisningsformer som fungerar 
för varje individ. Svårigheterna kan uppstå när detta möte misslyckas. Då uppfattas 
ofta barn i behov av särskilt stöd som barn med behov av särskilt stöd.  
 
Det finns många olika problembeskrivningar hos elever i behov av särskilt stöd enligt 
Liljegren(1991). Dessa beskrivningar har sin grund i skilda tanke-, känslo- och 
beteendemönster. Det kan vara till exempel att eleven är orolig, okoncentrerad, tyst, 
tillbakadragen eller har svårt med sina kompiskontakter. Annan beskrivning kan vara 
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att eleven inte visar tillräckliga prestationer i skolämnena gentemot sin förmåga. 
Stensmo (2008) skriver även om elever som inte följer regler (uttalade och outtalade 
regler) som finns i skolorna. 
 
Enligt Liljegren (1991)  styrs elever i svårigheter ofta inte endast av skolmiljön men 
också av hemsituationen samt hur mötet mellan skola och familj fortskrider. 
Omgivningens förväntningar har också stor påverkan på inlärningsförmågan. För 
vissa barn innebär skolgången att befinna sig i en annan värld än den som finns 
hemma. Läsa böcker är kanske någonting som inte förekommer i hemmamiljön. Det 
kan finnas också ett psykosocialt arv hos barnet. Därför är det viktigt, menar 
Liljegren (1991) och Hellström (1993) att få en positiv kontakt med vårdnadshavarna 
så fort som möjligt. Men oavsett vilka erfarenheter och beteendemönster eleven har 
med sig till skolan ska lärarna bedriva en meningsfull undervisning och ha ett positiv 
förhållningssätt gentemot alla elever.  Här är utbildning och handledning något som 
många lärare känner stort behov av. Därför anser författarna att det positiva 
förhållningssättet ska även prägla utvecklingsarbetet med skolpersonalen. Även 
Dimenäs (2007)tar upp vikten av att den professionelle läraren ska utveckla ett 
vetenskapligt förhållningssätt i sitt yrkes utövande. 
 
När det kommer till barn i behov av särskilt stöd så skriver Ahlberg (2009) och 
Skolverket (2008) att det omfattar cirka 21 procent av eleverna i grundskolan. 
Ahlberg (2009) och Skolverket (2008) tar även fram de tecken som indikerar att ett 
barn kan vara i behov av särskilt stöd. Det kan handla om att barnet riskerar att inte 
nå kunskapsmålen, vantrivs i skolan, har svårigheter att fungera i en grupp, har 
upprepad eller långvarig frånvaro, har koncentrationssvårigheter, tal- och 
språksvårigheter eller psykosociala besvär. Av betydelse är också vem som tolkar 
behoven. Behovstolkningen blir olika stort beroende av om det är eleven, 
vårdnadshavarna eller läraren. Detta beror på att de använder sig av olika sätt att tala 
när kraven ställs. Författarna påpekar också att undervisningens organisation samt 
flexibla pedagogiska strategier, anpassning av läromedel och olika hjälpmedels 
tillgänglighet bidrar till en inkluderande miljö. De hjälper också till förbättrade 
skolresultat. Till en inkluderande miljö bidrar även användningen av den 
specialpedagogiska kompetensen och den egna gruppen.  
 
Vidare tar Ahlberg (2009) och Skolverket (2008) också upp aspekten med 
funktionshindrade barn. De elever som är funktionshindrade har hjälpmedel som ett 
redskap för utveckling och inflytande över det egna lärandet. Detta ökar också deras 
möjligheter till delaktighet. En viktig roll här spelar lärarens kunskaper, fortsatt 
fortbildning och samarbete med andra professionella. Andersson Brolin (2002) 
anmärker att barnen med funktionshinder finns i de flesta sammanhang och är en 
grupp som ska speciellt uppmärksammas. Men de verkar i stort sätt glömmas bort i 
de olika debatter och i den allmänna litteraturen. 
 
Enligt Sandberg (2009) har barn i behov av särskilt stöd traditionellt delats in i barn 
med utvecklingsstörning, hörsel- och synhandikapp, språkhandikapp och barn med 
övriga medicinska handikapp.  Till medicinska handikapp hör astma, allergier, eksem 
samt diabetes och epilepsi, tidiga psykiska störningar. Författaren skriver att i alla 
kommuner ska det finnas en välförankrad policy och styrdokument för barn i behov 
av särskilt stöd.  Begreppet barn i behov av särskilt stöd är relativ, därför att det inte 
syftar på någon bestämd grupp. Vidare understryker författaren att det inte finns 
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någon generell metod att arbeta efter som kan tillämpas för alla barn i behov av 
särskilt stöd. Därför är det viktigt att lärare studerar den enskilda individens 
omgivning och sociala samspel för att finna barnets styrkor och svagheter och vad 
som främjar utveckling för det enskilda barnet. 
 
 
2.3 Åtgärdsprogram 
 
Andra viktiga utvecklingsområden är utvecklingssamtal och upprättande av 
åtgärdsprogram (Ahlberg, 2009; Skolverket, 2008). För att dessa ska få avsedd effekt 
måste eleven medverka aktivt vid planeringen av undervisningen. För en elev som 
behöver särskilt stöd skall åtgärdsprogram utarbetas. Av programmen skall framgå 
hur behoven ser ut, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och 
utvärderas. Rektorn beslutar om åtgärdsprogrammet. Olsson och Olsson (2007) 
skriver att skolan är skyldig att ge alla barn och elever stöd utifrån de förutsättningar 
som är individuella.  För att lärare ska kunna skapa klarhet i vilka stödåtgärder ett 
barn behöver måste det genomföras en pedagogisk inriktad utredning som klarlägger 
vilka behov av stöd och hjälp som är aktuella i varje enskilt fall. Författarna skriver 
att en utredning ska resultera i att barn som utretts får det stöd och den hjälp som de 
behöver för att de ska ha möjlighet att få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 
Utredningen bör vara baserad på ett lösningsfokuserat synsätt där lärare bygger 
vidare på de starka sidorna hos barnen och eleven. Utredningens viktigaste uppgift är 
att ge pedagogiska insatser för barnen, stöd och råd till föräldrarna och 
kompetensutveckling och stöd till lärare.  
 
2.4 En skola för alla 
 
ILpo94 går följande citat att utläsa under rubriken ”En likvärdig utbildning”.  
 
       Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med    
         utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas  
         fortsatta lärande  och kunskapsutveckling. Skollagen föreskriver att utbildningen inom 
         varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas  (1kap. 2§). Normerna för  
         likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att  
         undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas  
          lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att  
          nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att  
          nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.  
                                                                                                                                (Lärarnas Handbok, s.10, 2002).  
 
Målet är att undervisningen i den svenska skolan skall anpassas till varje elevs  
förutsättningar och behov, och på så vis skapa just en skola för alla. Persson (2008) 
bekräftar detta genom att understryka att målsättningen med En skola för alla är att 
alla elever ska få uppleva gemenskap och delaktighet i en inkluderande miljö. 
Författaren påpekar att detta ställer stora krav på skolans lärare. Den största 
utmaningen är att motverka utstötning genom att ge alla barn och elever 
förutsättning till lärande och utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Andersson 
och Thorsson (2007) beskriver hur hot mot inkludering finns i olika värderingar som 
oftast leder till utpekande av avvikande och avvikelser i elevers beteende. Där lärare 
och skola ofta markerar olikheter hos elever, där lärare talar om vad som är normalt 
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och att elever som faller utanför denna normalitet utgör ett problem i skolan 
(Hellström, 1993).  
 
Andersson och Thorsson (2007) anför att positiva attityder inte räcker när lärare 
arbetar med olikheter i skolan.  Olika lärare ska utifrån sina kunskaper samverka så 
att de insatser som görs med barn i behov av särskilt stöd i skolan stödjer varandra.  
En skola för alla är att alla elever har en möjlighet – inte ett hinder, där alla elever 
blir sedda och lika värda, där alla barn och elevers erfarenheter ger en berikande 
helhet. Vidare påpekar författarna att en positiv inställning hos skolledningen och 
läraren att möta och se alla elever är en grundförutsättning för en inkluderande skola.  
 
 
2.5 Inkludering 
 
Rosenqvist (2003) tar upp definitionen av begreppet inkludering. Inkludering 
betyder att alla från början ingår i en gemenskap. Nilholm (2006) anför att det 
inkluderande klassrummet borde betyda att olikheter ska vara en tillgång i arbetet. 
Det ska också innebära att eleverna är engagerade, har inflytande och att de får 
utbyte i sitt arbete och i sina sociala relationer. Men författaren tillägger att 
inkludering är komplext och ska ses utifrån ett antal olika dimensioner sådana som: 
språkanvändning, forskning om utbildning, landets utbildningssystem, 
kommunernas organisation av undervisningen, skola, klassrummet, andra 
skolsituationer och individens upplevelser.  
 
Lutz (2006) anför att diskussionen inom specialpedagogiken avseende inkludering i 
skolan är intressant ur ett förskoleperspektiv. Detta eftersom förskolan under lång 
period haft en förskoleverksamhet där alla typer av barn inkluderas i verksamheten. 
Författaren understryker hur viktigt det är att personal inom förskolan gör 
observationer av barns utveckling utifrån olika utvecklingsområden: social, kognitiv, 
emotionell, språklig och motorisk utveckling. Eftersom fokuseringen som ligger på 
barnen synliggör en tanke om inkludering.  
 
Nilholm (2006) tar upp vissa faktorer som brukar vara viktiga för att inkluderings 
process ska ske. Dessa faktorer är bland annat: en klar vision i ledarskapet, 
engagemang från elever och vårdnadshavare, lärarens attityder, planering med 
uppföljning, reflektion, kompetensutveckling, flexibelt stöd och undervisning som 
präglas av samarbete. 
 
Inkludering som ett begrepp och en process har växt fram internationellt som en 
politisk, filosofisk och demokratisk vision under ett antal år. Samtidigt är den också 
en utmaning för det befintliga utbildningssystemet (Nilholm, 2006).  Talet om 
inkludering bör ses mot en historisk bakgrund där skolan i sitt arbete med barns 
olikheter har skapat många särlösningar. I Skolverket (2008) kan vi läsa att det 
fortfarande är vanlig i många kommuner i Sverige med särskiljande lösningar för 
elever i behov av särskilt stöd. Det handlar om bland annat att eleven undervisas i 
särskild undervisningsgrupp, har enskild undervisning med en specialpedagog eller 
har en assistent. Samtidigt konstateras det också att det har blivit vanligare med mer 
inkluderande lösningar som att eleven ingår i en vanlig klass men får handledning av 
specialpedagogen eller att det finns en lärarresurs i klassen. 
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Enligt Nilholm (2006)  handlar inkludering i mycket om att utmana de praktiserande 
lärare till att vidga sina förmågor att undervisa en mångfald av elever.  Inkludering är 
en mänsklig rättighet som inte kan ifrågasättas, enligt författaren. Därmed är 
innebörden av inkluderingsbegreppet i förändring och kan innebära olika skilda 
meningar för olika individer. Detta gör i sin tur att det känns viktigt att tydliggöra de 
olika dimensionerna av begreppet.  
 
Andersson och Thorsson (2007) poängterar att inkluderande undervisning är ett 
begrepp som är nära sammankopplat till uttrycket En skola för alla. Författarna 
skriver att inkluderande undervisning handlar om mål att sträva mot, som successivt 
blivit mer omfattande och tydlig i styrdokumenten.  I praktiken är dessa mål svåra att 
nå. En orsak till detta beskrivs att det finns i alla skolor och arbetslag olika intressen 
och värderingar som står i konflikt med varandra, som i sin tur leder till olika 
dilemman i genomförandet av inkludering av alla elever i skolans verksamhet.  För 
att inkludering ska kunna utvecklas ska verksamheten i skolan genomföras och 
planeras för att alla tillgängliga resurser kan effektivt användas och att den 
inkluderande undervisningen är planerad och genomförs på ett sådant sätt att den 
kan möta alla elevers och barns olika behov inom ramen för sammanhållna 
gemenskapen i skolan och förskolan. Författarna anför vidare att se elever i 
svårigheter i stället för elever med svårigheter innebär medvetna och ändrade 
förståelseperspektiv på svårigheter som på deras orsak, hur de kan lösas och hur stöd 
ska ges till eleverna.  
       

3. Metod 
Följande del av studien beskriver metoderna som vi använde oss av i vårt arbete.  
Datainsamlingsmetoder, urval, databehandling, studiens trovärdighet samt det 
forskningsetiska ställningstagandet. 

3.1 Urval 

Anledningen till vårt val av lärare i förskola och skola var för att få med båda 
skolformerna och därmed få en bättre helhetssyn av lärarnas uppfattningar kring 
barn i behov av särskilt stöd. Våra undersökningar har att göra även med vår 
nyfikenhet, intresse och vilja att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt i våra 
framtida yrkesroller som förskollärare och lärare.  
 
Det vi upptäckte här var att det kan vara svårt att få lärarna att ställa upp på 
intervjuer. Trots den personliga kontakten med rektorerna i fem av skolorna lyckades 
vi få lärare från endast två av grundskolorna att ställa upp. Detta hade skilda orsaker 
men gjorde att vi fick omstrukturera vårt val av respondenter. Istället, som det var 
tänkt från början, intervjua fem lärare på fem olika skolor fick vi finna oss i att få 
intervjua fem lärare i två grundskolor.  Fyra lärare inom skolans tidigare åldrar, en 
förskollärare som arbetar som en resurslärare för närvarande samt fem förskollärare 
som arbetar på fem olika förskolor. Önskemålet var att alla tio respondenter skulle ha 
en flerårig erfarenhet inom sitt yrke då olika tankar och åsikter uppkommer då man 
har befunnit sig ute i praktiken en tid. Samtliga respondenter har mellan 3 och 40 års 
erfarenhet av att arbeta med barn.    
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3.2 Datainsamling 

Vi har valt att genomföra datainsamling genom en kvalitativ metod med 
semistrukturerade, personliga intervjuer. Med hjälp av en intervjuguide ställde vi 
våra förberedda frågor och utvecklade dessa med följdfrågor utifrån respondenternas 
svar. En del intervjuer spelades in på band då respondenten gav tillstånd för det.  
 
Studien genomfördes under hösten 2011. I studiens syfte har vi gjort intervjuer med 
tio lärare som är yrkesverksamma inom förskolan och skolan. Fyra av intervjuerna 
spelades in på bandspelare. Sex respondent tillät endast papper och penna vid sina 
intervjuer. Alla intervjuer tog cirka 30 minuter. Vi började våra intervjuer med 
bakgrundsfrågor. Övriga frågor handlade om respondenternas attityder, värdering, 
kunskap samt om beteende. Utifrån de svar vi fick kunde vi även ställa 
uppföljningsfrågor som klargjorde ytterligare respondenternas tankar. 

3.3 Databearbetning och analysmetoder 

Intervjuerna hjälpte oss att lära känna respondenterna, få bakgrundsinformation om 
deras erfarenheter och inblick i verksamheten. Genom att spela in fyra intervjuer 
med hjälp av en bandspelare fick vi möjlighet att stödja vårt minne samt har detta 
visat sig vara ett utmärkt hjälpmedel för oss att få en djupare förståelse av 
respondenternas svar. Detta får vi även bekräftad av Björndal (2005), Denscombe 
(2009) och Stukat (2005). Författarna beskriver bandinspelningar av intervjuer som 
ett sätt till en mer fullständig och noggrann dokumentation av det som sägs under 
intervjun. Att spela in ger intervjuaren möjlighet att transkribera (skriva ut intervjun 
i text) hela intervjun. Denna process är dock väldigt tidskrävande men det ger också 
en möjlighet att komma nära till intervjun i efterhand igen, vilket underlättar också 
själva analysen av den.  Våra inspelade intervjuer transkriberades i sin helhet.  I vår 
studie användes endast utvalda delar av intervjuerna. Vår fokus i detta val grundades 
på syfte och studiens frågeställningar. Vi började med att titta igenom alla nedskrivna 
intervjuer för att få överblick om vad som har sagts. Därefter jämfördes 
respondenternas svar och sammanställdes för att se likheter och skillnader i de. I 
resultatet förekommer citat för att belysa respondenternas tankar kring temat 
ytterligare. Respondenterna märktes med varsin siffra. I diskussions delen har vi 
försökt ge svar på studiens frågeställningar genom att koppla respondenternas svar 
till den refererade litteraturen och egna tankar kring detta.  

3.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten och validiteten i denna studie bygger på hur intervjuer och skriftliga 
källor har hanterats och tolkats. Intervjuerna i vår studie genomfördes i ett avskilt 
rum som respondenterna valde själva och där intervju kunde ske helt ostört. Studien 
kan vara något subjektiv då resultat kan ha påverkats av våra personliga tolkningar 
(Stukat, 2005). Våra intervjufrågor motsvarade syftet och frågeställningarna. Syftet 
var att undersöka förskollärarnas och lärarnas syn på - och tillvägagångssätt i deras 
arbete med barn i behov av särskilt stöd i den dagliga verksamheten. Detta har 
undersökts och tas upp i studiens resultat del. 

3.5 Forskningsetiska krav 

En viktig del i samhällets och individernas utveckling är forskning. Därför kan 
samhället och dess medlemmar ställa krav på att forskningen sker, att den tar upp 
relevanta frågor samt att den är av hög kvalitet. Forskningskravet möjliggör att de 
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kunskaper som redan finns fördjupas ytterligare och bättre metoder utvecklas. Detta 
krav hjälper människor att bli medvetna om hur de kan använda sina egna resurser 
på ett bättre sätt. Syftet med de forskningsetiska principerna är att ge oss underlag 
för våra reflektioner i vårt ansvarstagande. I Vetenskapsrådet (2002) kan vi läsa 
vidare att det finns fyra grundläggande individskyddskrav. De är: informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
        Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskning berörda om den aktuella  
          forskningsuppgiftens syfte. 
          Samtyckekravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
          Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största   
          möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
          kan ta del av dem. 
          Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för  
          forskningsändamål. 
                         Vetenskapsrådet (2002) 
 
För att skydda respondenterna under den kvalitativa studien tog vi därför vissa 
försiktighetsåtgärder. I syfte att uppfylla de forskningsetiska kraven var vi noga med 
att informera respondenterna med hjälp av ett missivbrev samt muntligt om studiens 
syfte och att de ställer upp friviligt. Respondenterna själva fick bestämma om de ville 
delta i studien och hur länge de vill delta eller om de vill avbryta deltagandet.  Vi var 
noga med att informera alla respondenter om att deras tillstånd krävs för 
bandinspelning innan själva intervjutillfället samt att all information som 
framkommer inte skall delges någon annan i andra syften. Vi försäkrade även 
respondenterna om att uppgifterna inte hamnar i fel händer eller att personliga 
uppgifter offentliggörs.  
 

4. Resultat 

I denna del presenteras lärarnas värderingsmässiga förhållningssätt som har 
framkommit under intervjuer. Under varje rubrik har vi sammanfattat lärarnas 
uppfattningar kring ämnet. 

4.1 Syn på och definition av barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

Samtliga fem respondenter i undersökningen som är yrkesverksamma inom förskola 
anser att redan i 3 års ålder kan förskollärare se genom barnens lek, sociala samvaro 
med både andra vuxna och barn om det är något som är avvikande och inte följer 
barnets utvecklingsstadier. Exempelvis kan ett barn ha svårt att lyssna på andra 
vuxna och barn och de kan ha svårt att ta instruktioner från förskollärare vid olika 
situationer. Alla fem respondenter inom förskola anser att det inte finns några 
speciella kriterier som avgör om ett barn är i behov av särskilt stöd, eftersom alla 
barn är olika.  Men redan när barnet är runt 3 år kan förskollärarna se, framförallt 
genom barnen kommunikation och sociala samspel med andra vuxna och barn, att 
det behöver extra stöd och detta kan förskollärarna se i olika situationer som uppstår 
i förskolans miljö.   
 
      Det finns inga speciella kriterier men man kan se i barnets samspel i bland  
       annat lek. Barn är olika. Normalt beteende är inget uttryck som används (R1).  
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Samtliga fem respondenter har lång erfarenhet med barn som behöver extra stöd och 
de tycker att det märks tydligt om barnet har svårigheter i leken eller har svårt att 
lyssna på när förskollärare ska ge instruktioner till barnen i alla möjliga situationer 
som uppstår på förskolan.  Barn som har fysiska funktionshinder exempelvis 
hörselnedsättning har alltid kontakt med resursteam inom landstinget och erhåller 
hjälpmedel för att de ska klara sin dagliga miljö så bra som möjligt. Men samtliga 
respondenter påtalar i undersökningen att det är viktigt att alltid använda sig av olika 
metoder och individanpassa sig till varje barn i förskolan och alltid se till barnets 
bästa.  
 
4.1.1 Det praktiska arbetet med barn i behov av särskilt stöd 
 
Mer än hälften av respondenterna anser att de får anpassa det praktiska arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd efter varje barns behov. Exempelvis beskriver alla 
respondenter i undersökningen att barn som har diagnoser bland annat Aspberger 
(funktionsnedsättning som kan innebära svårigheter i det sociala samspelet samt 
begränsade beteenden, aktiviteter och intressen) och ADHD (funktionsnedsättning 
som innebär att man har problem med uppmärksamheten, är överaktiv och impulsiv) 
ofta behöver tydligt veta var all material finns såsom papper, pennor, leksaker och då 
behöver förskollärarna i förskolan tydligt markera var dessa material finns för 
barnen.  Samtliga respondenter delger att det är väldigt individuellt vilket material de 
använder sig utav i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Alla fem intervjuade är 
överens om att alla barn oavsett behov ska ha samma möjligheter och rättigheter och 
att förskolans verksamhet alltid ska bedrivas i demokratiska former. Man måste 
anpassa miljön så att den ger ett stöd för barnet som är i behov av särskilt stöd för att 
barnets vardag på förskolan ska fungera och att barnen ska inkluderas.  
Respondenterna understryker att miljön måste anpassas efter barnets individuella 
behov. Samtliga respondenter poängterar att det är viktigt att ha ett flexibelt 
arbetssätt när de arbetar praktiskt med barn i behov av särskilt stöd. Flertalet 
respondenter i undersökningen anser att det är viktigt att stimulera barnen som är i 
behov av särskilt stöd och uppmuntra och berömma barnen för att stärka deras 
självkänsla.  Alla respondenter påtalar att det är viktigt att som förskollärare skapa 
normer och strukturer som fungerar inkluderande, eftersom inga barn ska uteslutas 
ur gemenskapen. 
 
      Det praktiska arbetet med barn i behov av särskilt stöd är samma som med  
        barn som inte är i behov av särskilt stöd men barn i behov av särskilt stöd  
        behöver oftast veta vad som ska hända i förväg (R1). 
 
4.1.2 Specialpedagogen 
 
Vid behov tar respondenterna hjälp av specialpedagog. Alla respondenter poängterar 
att om det är något som inte stämmer med barngruppen framförs det alltid till 
specialpedagogen att gruppen eller situationen på förskolan inte fungerar. Samtliga i 
intervjun påtalar att som förskollärare får man aldrig kränka eller peka ut något 
enskilt barn. Specialpedagogen fungerar som handledare till förskollärarna i deras 
arbete på förskolan. Respondenterna berättar att specialpedagogen är en del av 
verksamheten när de ska observera förskolans barngrupp eller enskilda barn. Alla 
respondenter påtalar att specialpedagoger oftast fungerar som vägledare för olika 
planeringsuppdrag. Förskollärarna i undersökningen tar alltid hjälp av en 
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specialpedagog när de anser att de behöver hjälpa ett barn med extra stöd. Enligt 
förskollärarna i intervjun ger handledning av specialpedagog de ett nytt synsätt på 
förskollärarnas verksamhet och de kan sätta sig in hur andra lärare kan uppfatta 
enskilda barn eller hela barngruppen. Innan förskolan tar kontakt med 
specialpedagogen understryker respondenterna att de alltid först måste informera 
vårdnadshavarna till de barn som de vill rådfråga om. Samtliga respondenter anför 
att i de fall vårdnadshavare inte samverkar med förskolan får inte förskolans personal 
kontakta specialpedagog. Detta blir då ett problem eftersom det står i läroplanerna 
att lärarna är skyldiga att ge alla barn det extra stöd som de behöver. Men det är 
väldigt sällsynt att vårdnadshavare inte samverkar med förskolan. 
 
       Specialpedagog finns att tillgå vid behov, kontaktas via telefon. Föräldrarna  
        ska alltid kontaktas först innan vi tar hjälp av specialpedagogen (R1). 
 
4.1.3 Kompetensutveckling 
 
Av intervjuerna framkom att de flesta förskollärarna har fått 
fortbildning/kompetensutveckling inom området barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan. Dock menar samtliga respondenter att det är viktigt att fortlöpande få 
kompetensutbildning inom området. Några av respondenter påtalar att när de gick 
förskollärarutbildningen för över 20 år sedan ingick det inte i utbildningen något 
inom området specialpedagogik, vilket de tycker är märkligt. Samtliga förskollärare 
anser att det hade underlättat för dem om de hade haft mer kunskaper inom 
specialpedagogiken. De får kompetensutveckling vid behov genom specialpedagogen.  
 
       Kompetensutveckling ges kontinuerligt vid behov på kvällstid därför att vi inte  
        kan ha det på dagtid eftersom det i barngruppen är många barn som är i behov  
        av särskilt stöd. Det är också en kostnad fråga många gånger (R1). 
 
 
 
4.1.4 Åtgärdsprogram 
 
Enligt alla respondenterna i intervjuerna har samtliga förskolor upprättat 
åtgärdsprogram . Åtgärdsprogrammet skrivs tillsammans med personal, 
specialpedagog och vårdnadshavare i början på varje termin. I åtgärdsprogrammet 
skrivs handlingsplaner med olika steg hur de kommer att arbeta med barnet under 
följande termin i samtycke med föräldrarna.  Det påpekas även av respondenterna att 
förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet omfattas inte av kravet på 
åtgärdsprogram. 
 
      Åtgärdsprogram skriver förskolans personal tillsammans med vårdnadshavare 
       och specialpedagog (R3). 
 
4.2 Syn på och definition av barn i behov av särskilt stöd i grundskolans 
tidigare år  
 
Alla respondenter understryker att särskilt stöd kan vara rent ämnesmässigt men att 
det kan finnas också en del barn i behov av stöd inom den sociala delen i 
klassrummet.  
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       (...) alla som inte når målen i de olika ämnena är i behov av särskilt stöd,  
         förstås. Sen kan det också vara så att man inte fungerar i gruppen, även om  
         man uppnår alla kunskapsmål (R7). 
 
Det ämnesmässiga behovet kan respondenterna följa via tester och se vart eleven 
befinner sig i sin utveckling och om en elev förstår det blocket som eleverna läser i de 
olika ämnen, exempelvis svenska.  Samtliga respondenter delger även under 
intervjuerna att det finns barn som har det svårt med att sitta stilla längre perioder 
och då sägs det oftast till eleven att nu är det dags för dig att gå en runda. Ibland 
förekommer det resurspersonal till elever. Resurspersonalen arbetar väldigt nära 
med barn i behov av särskilt stöd.  I allmänhet om det finns en elev som är i behov av 
särskilt stöd, oavsett vad detta stöd gäller, anser respondenterna under intervjun att 
det är fel att isolera barnet bara till en resurspersonal. Den eleven ska vara delaktig i 
klassarbetet så långt det är möjligt.  
 
Samtliga respondenter poängterar i intervjun att klasserna är alldeles för stora idag 
och elever som inte kommer i gång med läsningen behöver oftast extra stöd i 
undervisningen. Inga elever skulle behöva stöd i skolan understryker samtliga 
respondenter om det fanns tillräckligt med personal i skolan. De elever som klarar av 
att läsa, skriva, räkna och arbeta på egen hand tycker alla respondenter inte behöver 
extra stöd i undervisningen. Elever som inte behöver stöd har kapacitet att följa med i 
undervisningen med egen insats. De elever som behöver stöd har svårt att få till det 
med bokstäver och rätt ordning på ord. Har eleverna inte börjat läsa i årskurs 2 
behövs det stöd. Elever som inte behöver stöd i svenska har börjat knäcka läskoden 
på höstterminen i årskurs 2. Det är de eleverna som kan läsa böcker och är nyfikna på 
läsning. En av respondenterna (R7) tilläger också att stöd får alla, att alla kan behöva 
sitt särskilda stöd någon gång. Men rullar det på och man uppnår målen, tar ansvar 
för sitt arbete då har man inte någon särskilt stöd i form av specialpedagog eller 
annat särskilt insats. Ett normalt beteende hos eleven enligt de flesta respondenter är 
att eleven fungerar i klassrummet, att eleven kan lyssna, förstå instruktioner muntligt 
och skriftligt för att kunna tillgodogöra sig det som vi gör i skolan. Eleverna ska 
kunna ta ansvar för sitt eget lärande och ha sin egen mening. Endast en av lärarna 
ifrågasatte betydelsen av ordet normal. Respondenten säger här att varje barn har 
sitt normala beteende men mycket beror på vad man som vuxen tycker är bekvämt 
för tillfället. Den respondenten ansåg att alla har sitt normala beteende. 
 
       (...) alla har sitt normala beteende, (...) när jag kommer in i klassrummet så är  
        det att varje barn har sitt normala beteende. Kanske inte alltid normalt så som    
        jag tycker. (...) Finns det normalt beteende? Jag vet inte, men det är mera så   
       här, beteenden som är så här lite mera ljumma och sköna beror mycket på vad  
       man just tycker att det är bekvämt. Att jag som vuxen tycker att det är bekvämt.   
       Det är svårt. Det finns inga normala beteenden eller så finns det bara det  
       normala beteendet, det är lättare att säga så (R6). 
 
 
4.2.1 Det praktiska arbetet med barn i behov av särskilt stöd 
 
Alla respondenter svarar i undersökningen att hur de arbetar praktisk med barn i 
behov av särskilt stöd är olika, väldigt beroende på vilket stöd eleven behöver. Det 
beror helt klart på vem som behöver stödet. Ibland fungerar det praktiskt att någon 
enskild elev går i väg och är hos specialläraren. Men oftast försöker respondenterna 
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lösa problem som kan uppstå med barn i behov av särskilt stöd genom att läraren 
använder sig utav olika hjälpmedel inne i klassrummet. Respondenterna svarar att 
vilket material som de använder sig utav ser lite olika beroende på vad det är för 
behov eleven har. Elever med exempelvis lässvårigheter behöver hjälpmedel för att 
kunna läsa. Flertalet respondenter använder sig av ett program som heter Lexia på 
datorn, där det finns bokstavsövningar från A till Ö med lite olika material. Är det 
barn med väldiga svårigheter tas det oftast från skolan kontakt med logopeder, 
talpedagoger, specialpedagoger och då får lärarna på skolan material från 
stödcentrum. I vissa fall kan ett grupprum eller alternativt material och läroböcker 
hjälpa.  I svenska använder sig lärarna av ljudmetoden när det gäller framför allt 
läsning. I det praktiska arbetet försöker respondenterna att anpassa materialet till 
eleven som är i behov av stöd. Dessutom har de god hjälp av speciallärare som de kan 
konsultera vid behov. Det gäller som lärare att försöka leta fram olika vägar som kan 
vara till hjälp när man utgår från varje elevs unika situation. Men samtliga 
respondenter svarar att de alltid måste ha i åtanke kursplaner som ska följas och att 
det finns mål som eleverna ska uppnå. När det gäller barn i behov av särskilt stöd är 
det viktig att se till barnets behov och vad deras stöd ska bestå av.  
 
        Att läsa två och två, praktiskt arbete till exempel med en boll och bokstäver  
         som övas en kvart varje dag under hela terminen. Det går om de andra  
         eleverna i klassen är självgående. Göra det roligt. Leta olika vägar för att få en 
         form av en positiv relation (R9). 
 
4.2.2 Specialpedagogen 
 
Respondenterna svarar att hjälp av specialpedagog kan ske på olika sätt, oftast 
diskuterar de tillsammans först vad bästa lösningen är för just en specifik elev. De 
elever som har åtgärdsprogram skrivet följer läraren och specialpedagog upp flera 
gånger per termin i de mål som har skrivits där. En respondent svarar att ofta får 
barnet gå ifrån klassrummet tillsammans med specialpedagog. Eleven och 
specialpedagogen går till dennes arbetsrum där det finns datorer och material som är 
mer upplagt för elevens behov och att de får sitta mer i lugn och ro och blir inte 
distraherade av de andra barnen. Det händer någon gång att specialpedagogen 
kommer in i klassrummet och är med under lektionen. Detta bekräftas även av de 
övriga respondenterna då de säger att det mest vanliga är att specialpedagogen tar ut 
barnen från klassrummet och att eleven då arbetar efter eget material. Men här 
tilläggs det av en respondent att alla lösningar (till exempel: en till en lärsituation, 
arbete i mindre grupp med liknande behov) är beroende av vad som är det bästa för 
tillfället och att det sker i korta perioder som följs upp med utvärdering och eventuellt 
ändring. 
 
        Intentionerna är att man ska försöka hjälpa barnen så att de blir så bra,  
         kommer så långt som möjligt på lågstadiet och kan känna sig trygga. Men jag  
         skulle önska mig speciallärarens hjälp också mera inne i klassrummet (R8). 
 
4.2.3 Kompetensutveckling 
 
Samtliga av respondenterna i undersökningen påtalar att de inte fått någon 
fortbildning/kompetensutveckling inom ämnet om barn i behov av särskilt stöd och 
uttrycker önskan om att få större möjligheter till det. Enstaka föreläsningar har alla 
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av respondenterna varit på samt på eget initiativ läst böcker inom det området som 
de behöver utöka sina kunskaper om behovet uppstår.  
 
          Det har jag skaffat själv när problemen uppstår. Går på föreläsningar, läser  böcker (R9). 
 
4.2.4 Åtgärdsprogram 
 
Respondenterna i intervjuerna framhåller att åtgärdsprogram skrivs i början på 
hösttermin.  Åtgärdsprogrammet påtalar vad barnen behöver träna på och vad 
eleverna har uppnått.  Efter halva terminen har lärarna, eleven och vårdnadshavare 
tillsammans en avstämning på åtgärdsprogrammet för att se vad eleverna har 
uppnått.   
 
       Åtgärdsprogram får vara ett levande dokument, så vi måste visa att det här  
        behöver du träna på och det här har du nått nu (R6). 
 
När åtgärdsprogrammet upprättas så är lärare, vårdnadshavare och elev med. Alla 
ska få komma till tals och det är väldigt viktigt att eleven får vara med och påverka 
sina egna mål, berätta vad det är som går bra och det som känns svårt. Men det 
påpekas också av en respondent att det är fler elever som skulle behöva ett 
åtgärdsprogram.  
 
       Ja, inte överallt där det skulle behövas. Det vanligaste är för dem som  
         huvudsakligen går hos specialpedagogen. Kan ha dåligt samvete för det är fler  
         som skulle behöva (R9). 
 

4.3 Inkludering av barn i behov av särskilt stöd i den dagliga 
verksamheten  

 
Förskola 
Alla respondenter anser att förskolan av tradition har ett inkluderande arbetssätt. 
Personalen anpassar lärandet och svårigheterna efter barnets mognad. I de fall ett 
barn är i behov av särskilt stöd, har resurs och/eller extra insatser på förskolan sker 
alltid inkluderande arbete. Tydligt markerar samtliga respondenter att barn aldrig får 
uteslutas ur den övriga barngruppen vid förskolan. Däremot delar de ibland och vid 
behov in barngrupperna i mindre grupper vid olika aktiviteter. Syftet med 
gruppindelningen är att personalen då får mer tid för varje barn. Gruppstorleken på 
förskolan påverkar inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Barn i behov av 
särskilt stöd behöver oftast lugnare miljö, tydlig struktur och rutin. Här tas som 
exempel barn med diagnos ADHD som oftare har svårigheter med sin perception och 
kan ha svårigheter med att sortera alla intryck som de har under en dag på förskolan 
understryker samtliga fem respondenter. 
 
        Vi anpassar vårt arbetssätt och anpassar efter barns behov så att inga barn ska känna sig utanför  
        oavsett om dem är i behov av särskilt stöd eller inte (R4). 
 
Grundskola 
Alla fem respondenter inom grundskolan vill så långt som möjligt ha alla elever i 
klassrummet. Detta eftersom lärarna och eleverna upplever att om de går ifrån 
klassrummet missas viktig information. Alla elever ska få utvecklas i klassrumsmiljö 
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så långt som möjligt utifrån sin egen nivå. Samtliga påpekar att för att alla elever ska 
ha möjlighet att vara med under lektionen, måste läraren hitta metoder för att 
inkludera dem.  Klasstorleken och miljön påverkar inkludering av barn som är i 
behov av särskilt stöd enligt samtliga respondenter. Här påtalas också att om det är 
en harmonisk grupp, att det är acceptabelt att säga saker fel, att eleverna får pröva sig 
fram och om de ska till exempel prata engelska så är det okej att eleverna uttalar 
orden lite fel, att det accepteras i klassrummet utan behöva bli utskrattad har stor 
betydelse.  Klimatet i gruppen är väldigt viktigt och elever i behov av särskilt stöd 
påverkas mycket av miljön omkring dem. Det är av stor betydelse att kunna ha en 
klassrumsmiljö där alla elever får känna sig delaktiga och att aldrig utesluta elever 
från klassrummet oavsett vilka behov de har. Det inkluderas så långt det är möjligt 
men här behövs oftast mer resurser. Men det påpekas också att:  
 
           Det är inte alltid lätt och ha det här att man ska inkludera och hitta vägar till individuellt  
           utvecklande (R7).  

5. Resultatanalys och diskussion 

I det här kapitlet analyserar och diskuterar vi de resultat som kommit fram under vår 
studie. 

5.1 Diskussion  

 
Många av förskollärarna menar att barn som behöver särskilt stöd inte är en 
avgränsad grupp. Det kan röra sig om barn som har olika svårigheter och 
funktionshinder, såsom rörelsehinder, motoriska, -perceptuella svårigheter, hörsel 
och synhandikapp. Sandberg (2009) skriver att barn i behov av särskilt stöd 
traditionellt delas in i barn med utvecklingsstörning, hörsel- och synhandikapp, 
språkhandikapp och barn med övriga medicinska handikapp. Intervjuer med skolans 
respondenter bekräftade Liljegren (1991) som skriver att problembeskrivningar hos 
elever i svårigheter grundas i skilda tanke-, känslo- och beteendemönster. Även 
Ahlberg (2009) och Skolverket (2008) lyfter upp de tecken som indikerar elevens 
behov av särskilt stöd bland annat kunskapsmässiga, vantrivsel, 
koncentrationssvårigheter. Enligt skolans respondenter syntes elevens behov mest 
under de ämnesmässiga kriterierna och den enskilda elevens beteende. 
Respondenterna ansåg inte att någon var i behov av stöd om det fanns tillräckligt 
med resurser. En av respondenterna tilläger också att stöd är något som alla får 
någon gång, men att det kanske inte behöver vara i form av ett specialpedagogiskt 
stöd.  
 
I resultatet kan man se att respondenterna anser att barn som behöver särskilt stöd 
medför extra stora krav på en väl genomtänkt och planerad verksamhet. Personalen 
på förskolan och skolan måste utifrån barnens förutsättningar och behov kunna 
bedöma vad som behövs för att stimulera barnen som är i behov av särskilt stöd. 
Detta kan kopplas ihop med vad Lutz (2006) skriver att förskolan under lång tid haft 
en förskoleverksamhet där alla olika slags barn ska inkluderas och miljön ska anpassa 
till barnens individuella stöd och behov, där miljön ska anpassas efter barnet, istället 
för tvärtom. I skolan lämnar oftast eleverna klassrummet för att få specialpedagogisk 
hjälp. Inom skolan talas det mer om hjälpmedel än miljö. Här tar även Liljegren 
(1991) upp skolans problematik med att bemöta alla elever utifrån deras individuella 
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förutsättningar samt skapa undervisningsformer som fungerar för varje individ. Barn 
som är i behov av särskilt stöd behöver oftast trygghet och personalen behöver kunna 
förstå, se och stödja såväl svaga som starka sidor hos barnen. Förskollärarna och 
lärarna behöver kunna vara uppmärksamma på olika förseningar i barnens 
utveckling samt ha olika arbetssätt att kunna grundlägga barnens behov och kunna 
känna till i vilka avseenden barnen behöver särskilt stöd, enligt samtliga 
respondenter. Andersson och Thorsson (2007) poängterar att det är viktig att som 
personal i förskolan och skolan se barn i svårigheter istället för barn med svårigheter, 
vilket innebär ändrade och medvetna förståelseperspektiv och rätt sorts stöd till de 
barnen som behöver det.   
 
Studiens resultat visar att respondenter från förskolan anser att begreppet normalt 
beteende är ingenting som ska användas. Detta på grund av att beteenden anses vara 
individuella och att det inte ska finnas strikta riktlinjer för normaliteten. Men 
förskolelärarna kan göra observationer på barn som utmärker sig på något sätt. 
Däremot läggs det mycket arbete inom förskolan på att handleda barnen in i 
värdegrundens värderingar. Persson (1998) samt Andersson och Thorsson (2007) 
anför att principen för inkludering är att skolan och förskolan har en värdegrund och 
ett gemensamt förhållningssätt som gör barnens olikheter till resurser. Endast en av 
grundskolans respondenter ifrågasätter begreppet normal beteende och tycker att 
alla har sitt normala beteende. Detta tar även Rosenqvist (2003) upp då han skriver 
att det egentligen ingen som avviker från det normala.  Övriga respondenter i 
grundskolan hade klara uppfattningar vad ett normal beteende innebär. För de 
betydde ett normal beteende att eleven bland annat fungerar i klassrummet och tar 
ansvar för sitt eget lärande. Normalitet är något som enligt Rosenqvist (2003) 
definieras av en majoritet som anser sig vara normal i enlighet med samhällets 
gällande norm. Hellström (1993) anser att när skolan och lärare talar om vad som är 
normal då skapas det elever som faller utanför denna normalitet och då uppstår det 
problem. De flesta av skolans respondenter ansåg att det är kan vara bekvämt med 
tysta och lydiga barn men att kravet på detta kommer i första hand från 
vårdnadshavarna. De själva försöker jobba aktivt med att motverka tystnaden i 
klassrummet. Men samtidigt tillägger de att ibland är arbetsro nödvändigt. Stensmo 
(2008) påpekar att eleverna mer eller mindre medvetet lär sig många outtalade 
regler. Detta kan i sin tur orsaka att skolorna själva bidrar till att skapa svårigheter 
för eleverna.  
 
Samtliga av respondenterna påtalar att ett bra samarbete med barnens 
vårdnadshavare är viktigt eftersom barn i behov av särskilt stöd ofta är beroende av 
extra stöd från sina vårdnadshavare. Ett bra samarbete med barnens vårdnadshavare 
är en grundförutsättning för att personalen ska kunna stödja barnet i deras behov och 
utveckling i förskolan och skolan. Hellström (1993) påtalar att det finns en stor 
barngrupp inom förskolan som påvisar ”lättare” former av funktionsstörningar. Där 
barn som har svårigheter med bland annat koncentration och socialt samspel med 
andra människor kan orsaka konsekvenser för barnets utveckling och inlärning, där 
är det mycket viktig att förskolan och vårdnadshavare kan samarbeta. Betydelsen av 
samarbetet mellan skolan och hemmet tas också upp av Ahlberg (2009) och 
Skolverket (2008). Här kan man läsa att för att uppnå avsedd effekt med 
utvecklingssamtal och åtgärdsprogram måste skolan, vårdnadshavare och eleven 
själv vara delaktiga i det som sker. Vilket sker enligt respondenterna även i skolans 
praktik. Men om problemet skulle uppstå då vårdnadshavare inte godkänner 
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samarbetet har rektor det yttersta ansvaret för att behovet av särskilt stöd för eleven 
utreds. Specialpedagogen är någon som både förskolans och skolans personal har god 
hjälp av och stöd i sitt arbete när behoven uppstår, enligt respondenterna. 
Specialpedagogens hjälp används på olika sätt beroende på vad som anses bäst för 
tillfället. Andersson och Thorsson (2007) samt Hellström (1993) påpekar här att det 
är bra att olika lärare utifrån sina kunskaper samverkar för att de insatser som görs 
för barn i behov av särskilt stöd i skolan stödjer varandra. 
 
Hellström (1993) och Liljegren (1991) skriver att många lärare känner stort behov av 
kompetensutveckling för att kunna bedriva en meningsfull undervisning och ha ett 
positivt förhållningssätt gentemot elever. Detta bekräftas av skolans samtliga 
respondenter. De fick söka sin kompetensutveckling på egen hand när de ställdes 
inför en viss problematik. Okunskap gör det även svårare att argumentera för/mot 
extra stöd/diagnos och att argumentera mot föräldrarnas motvilja för en diagnos. 
Förskolans personal var däremot nöjd med sina möjligheter till kompetensutveckling 
då de erbjuds olika föreläsningar och kurser inom området barn i behov av särskilt 
stöd. 
  
Respondenterna var överens inom förskolan och skolan att det är viktigt att alla barn, 
oavsett om de är barn som är i behov av särskilt stöd, ska inkluderas i verksamheten. 
Förskollärarna hade varit yrkesverksamma inom förskolan i över 20 år och alla 
menar att förskolans uppgifter och mål är detsamma för alla barn oavsett om barnen 
behöver särskilt stöd eller inte. Ibland kan det dock krävas speciella insatser för att 
alla barn ska inkluderas i verksamheten.  Detta påtalas även i läroplanerna Lpfö 98 
och Lgr 11 att förskolan och skolan ska uppmärksamma och stödja alla barn i behov 
av särskilt stöd. Både förskolans och skolans respondenter anser att lärandet och 
svårighetsgraden anpassas till barnens/elevernas nivå samt behov så långt detta är 
möjligt i samband med inkluderande arbetssätt. Nilholm (2006) tar upp olika 
faktorer som är viktiga i inkluderingssyftet. Bland dessa återfinns en klar vision i 
ledarskapet, lärarens attityder, flexibelt stöd och undervisning som präglas av 
samarbete. Samtliga respondenter var överens om att gruppstorleken och 
avsaknaden av resurser påverkar inkluderingen väldigt mycket. Skolans respondenter 
ansåg också att klimatet i gruppen spelade stor roll vid inkluderingen. Lärarna 
tillägger också att det inte är lätt att inkludera samtidigt som det ska hittas vägar till 
individuellt utvecklande. Nilholm (2006) och Rosenqvist (2003)  och Persson (1998) 
anför att varje individ är en viktig del av en helhet och det inkluderande klassrummet 
borde betyda att olikheter ska vara en tillgång i arbetet. Ytterligare bidrag till en 
inkluderande miljö är användningen av den specialpedagogiska kompetensen och 
den egna gruppen (Ahlberg, 2009; Skolverket, 2008).  
 

5.2 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka några förskollärares och grundskolans lärares 
förhållningssätt och metoder för arbete med barn i behov av särskilt stöd. Ytterligare 
har vi även undersökt de olika definitionerna av barn i behov av särskilt stöd. 
 
Vi insåg också under vår studies gång att det saknas fortfarande i skollagen någon 
exaktare definition av vilka elever som skolan borde ge särskilt stöd till. Detta nämns 
kortfattat i Grundskoleförordningens där det står att de elever som har svårigheter 
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med skolarbetet och riskerar att inte nå de mål som ska vara uppnådda i slutet av det 
femte och det nionde skolåret ska få stödundervisning. Här tilläggs också att även de 
elever som av andra skäl behöver stöd ska ges detta.  Här gör man alltså inga större 
skillnader på de olika svårigheterna. Med andra ord är det först och främst elevens 
bedömda möjligheter att uppnå kunskapsmål som avgör om stödet sätts in. Det som 
ger en öppning här för att ge stöd även i andra fall än de kunskapsmässiga är tilläget 
om elever som av andra skäl behöver stöd. För övrigt blev vi förvånade över att det 
fanns väldigt få punkter i Lgr11 som nämner barn i behov av särskilt stöd. Dessutom 
var dessa punkter endast riktlinjer, vilket skulle kunnas tolkas som att de behöver 
inte följas. En sak som vi uppmärksammade i vår litteratur genomgång var att en av 
författarna nämnde olika problembeskrivningar av barn i behov av särskilt stöd där 
det står bland annat att eleven inte visar tillräckliga prestationer i skolämnena 
gentemot sin förmåga. Detta ser vi som felaktigt då vi som förskollärare och lärare 
kan inte avgöra ett barns förmågor, däremot kan vi hjälpa barnet i hans väg att 
utveckla sina förmågor.  
 
Det vi såg bland respondenternas svar var att endast förskollärarna nämner utöver de 
kunskapsmässiga och sociala behov även de fysiska funktionshindren som kan finnas 
hos barnen. Lärarna däremot riktar sig helt på de kunskapsmässiga och sociala behov 
när de pratar om barn i behov av särskilt stöd. Beror detta på att de finner de fysiska 
funktionshindren inte som något större svårighet, som är lättare att övervinna då den 
kanske kräver enbart anpassning av miljön? Eller beror detta på att just de barnen 
som är fysiskt funktionshindrade glöms oftast bort i diskussioner om barn i behov av 
särskilt stöd? Barn med fysiska funktionsnedsättningar har en habilitering med 
resurser bakom sig. Dessa ser till barnets fysiska nedsättningar och sätter in resurser 
som hjälpmedel. Lärarna anser oftast inte att de har tillräcklig kompetens eller 
resurser för att kunna arbeta runt barnets funktionshinder. Vi anser att barn med 
fysiska funktionshinder har habiliterings resurser bakom sig och det innebär att 
lärare lutar sig tillbaka och litar på att resurser sätts in vid behov. Då barnet inte 
klarar något sätts detta i relation med funktions nedsättning som är diagnostiserad. 
Det betyder att dessa barn lämnas åt sitt öde. De som har mest kunskap om barnet är 
föräldrarna, som är de enda som ser helheten och kan urskilja vad som är en orsak av 
funktionsnedsättningen och vad som är barnets personlighet. Därav ska det läggas 
enligt oss en mycket större vikt på bra samarbete mellan vårdnadshavare/ skola och i 
framtagandet av åtgärdsprogrammet. 
 
Alla våra respondenter har en positiv inställning till inkludering och anser att de 
arbetar inkluderande i den dagliga verksamheten. Men det framgår i intervjuerna att 
det förekommer särskiljande lösningar i grundskolans undervisning. Detta har olika 
orsaker men gemensamt här är att respondenterna försöker se till elevernas 
välbefinnande när de berättar att det finns barn som har stort behov av att arbeta 
enskilt eller enbart med specialläraren i dennes rum. Detta visar på att lärarna agerar 
inte enbart utifrån inkluderingens syfte där all undervisning ska bedrivas inom 
klassens ram och gemenskap, utan även utifrån barnens synvinkel. Här har vi 
funderat över om de särskiljande lösningar också kan bero på att de är ett sätt för att 
undvika att förändra den miljö som inte kan bemöta barn i behov av särskilt stöd. 
Trots detta framkommer det att både lärare och elever tycker att information kan gå 
förlorat då eleverna går iväg till specialpedagogen. Önskan från respondenternas sida 
är att så långt det går ha alla elever i klassrummet och istället ha tätare besök av 
specialpedagogen där. En annan orsak till särskiljande undervisning kan vara, som 
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lärarna pekar på, de stora barngrupperna och klassrumsmiljön. De stora grupper gör 
att en lärare har svårt att hinna med alla extra krav som ställs på en välplanerad och 
genomtänkt verksamhet. Vi anser att storleken på gruppen är rektorns ansvar och 
kanske svårt att påverka för den enskilde läraren men däremot klassrumsmiljön och 
samspelsmöjligheter är något som kan och ska jobbas aktivt med och är beroende av 
lärarens förhållningssätt.  
 
Vi fann i vår studie att inkludering har blivit väldigt idealiserat och är något som de 
flesta av respondenterna strävar efter i sitt dagliga arbete.  Förskolans form tillåter en 
naturlig inkludering medans i skolan är det mycket svårare att uppnå inkluderingens 
ideal. Vi tror detta beror på att utöver det som lärarna nämner (stora grupper, för lite 
resurser, arbetsklimatet) ställs det ytterligare krav på att uppnå olika mål. Det i sin 
tur medför att lärarna måste se till en större helhet och har större utmaningar 
framför sig. Här betonas extra mycket de kunskapsmässiga målen, vilket i sin tur 
förskjuter de övriga målen till bakgrunden. En annan fundering som uppkom i 
samband med vår studie var att inkludera fullt ut i skolans verksamhet kan verka som 
en omöjlighet om vi tar hänsyn till respondenternas svar. Beror det på att lärarna 
upplever att de saknar kompetensutveckling, fysiska hjälpmedel, pedagogiskt 
arbetssätt, rätt fysisk miljö eller är det bristande resurser? Skulle fler resurser hjälpa 
till i inkluderingsprocessen? Om inte kunskaperna och resurserna finns då riskerar vi 
att hamna i diskussioner om det ökande antalet barn som är i behov av särskilt stöd.  

 
Vi känner oss kritiska till uttrycket barn i behov av särskilt stöd. Även om vi ser det 
som positivt att uttrycket ändrats genom historien från barn med särskilda behov till 
barn i särskilda behov finner vi det fortfarande utpekande och som en stämpel som 
tillskrivs vissa barn. Vad gör det för nytta att definiera barn? Varför inte säga till 
exempel barn i behov av särskilt stimulans? När ett barn befinner sig i behov av 
särskilt stöd då kan man fundera på om det verkligen är barnet som har det behovet 
eller om man kan vända på det hela och säga att det är läraren som är i behov av 
särskilt stöd.  

5.3 Pedagogisk relevans och nya forskningsfrågor 

De resultat vi kommit fram till i vår studie har stor relevans för vårt framtida  
pedagogiska arbete och förhållningssätt. Vi anser att barn i behov av särskilt stöd ska  
ses som medmänniskor som har något att tillföra gruppen och är kompetenta. En  
sådan syn ska vara rådande bland all personal och andra vuxna vare sig de arbetar i  
förskolan eller skolan. Inkludering är också något som vi kommer att sträva efter då  
vi ser den som ett verktyg i att alla barn ska känna sig delaktiga och trygga i sig  
själva.  Det är något som vi kommer att sträva efter i vår pedagogiska yrkesroll. 
 
Inom vårt valda ämne finns det mycket att forska i vidare. Vi fann under litteratur 
genomgången att cirka 21 procent av eleverna befinner sig i behovet av särskilt stöd. 
Detta har väckt vårt intresse i vad denna siffra representerar egentligen. Vi kunde 
inte hitta någon trovärdig statistik på hur många barn som hamnar i en särskiljande 
undervisning och varför. Har antalet barn i behov av särskilt stöd ökad sedan 
forskningen bedrevs? En annan fundering som vi fick är om det är möjligt att uppnå 
en total inkludering i dagens skola.  
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5.4 Metoddiskussion  

I vår studie har vi valt en kvalitativ metod då den motsvarade bra i vår avsikt att 
undersöka förskollärarnas och lärarnas syn på - och tillvägagångssätt för inkludering 
av barn i behov av särskilt stöd i den dagliga verksamheten. 
 
Något vi funderat över är om resultatet hade blivit annorlunda om studien och 
intervjuerna genomfördes på fem olika grundskolor som det var tänkt från början. 
Man skulle kunna också utöka antalet respondenter och söka sig även till andra 
kommuner för att få ett bredare underlag för studiens resultat.  
 
Validiteten av respondenternas svar är också något som vi kan se som en svaghet i 
vår studie. Detta orsakas bland annat av att respondenterna kan välja medvetet eller 
omedvetet att svara utifrån de rådande riktlinjer som gäller för inkludering.  
Tidsbegränsningen och utrymmet i vår studie tillät oss att hålla sig till enbart 
intervjuer. Därav fick vi inte en möjlighet att närmare undersöka respondenternas 
praktiska arbete med inkludering av barn i behov av särskilt stöd genom till exempel 
observationer. Dessa observationer skulle kunna vara till stor hjälp för oss att 
kontrollera närmare riktigheten i respondenternas svar samt vid våra reflektioner 
kring studiens frågor. Men vi hoppas att den anonymitet som våra respondenter blev 
garanterade av oss har medfört uppriktiga svar. 
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Bilaga 1 
 
Missivbrev     

Hej! 

Vi heter Maria Westin och Anna Schinner och läser sista terminen inom 
lärarprogrammet med inriktning mot de tidigare åldrarna vid Mälardalens högskola. 
Denna termin skriver vi vårt examensarbete, där vi valt att fördjupa oss i ämnet om 
barn som är i behov av särskilt stöd i förskola och skola, samt hur barn som är i behov 
av särskilt stöd inkluderas i den dagliga verksamheten. 

Undersökningen kommer genomföras genom intervjuer med förskollärare och lärare. 
Vi planerar att påbörja intervjuerna under vecka 45. Vi beräknar att varje intervju 
kommer att ta cirka 30-45 minuter. För att bearbeta information vi får under intervju 
vill vi med er tillåtelse använda oss av en bandspelare. I annat fall skriver vi ner och 
antecknar det som framkommer under intervjun. Alla intervjuade är anonyma och 
respondenten kan avbryta sitt deltagande när som helst under intervjun. All insamlad 
data kommer att hanteras konfidentiellt. Härmed vill vi göra en förfrågan till dig som 
förskollärare och lärare om du vill vara med och dela med dig av dina kunskaper samt 
erfarenheter till vår undersökning. 

För att kunna planera vårt arbete vill vi gärna ha svar från er om Ni kan medverka i 
vår studie senast 2011-10-07. 

 

Vänliga hälsningar Maria Westin och Anna Schinner 

 

Maria Westin               Handledare vid Mälardalens
    högskola:  

Intervjuer inom förskola  Dan Andersson 

Tel:070-3362504   dan.andersson@mdh.se 

mariawestin@comhem.se 

 

Anna Schinner 

Intervjuer inom skola 

Tel:073-708 06 86 

anna_schinner@hotmail.com  
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 

1. Vilka kriterier anser du avgör vilka barn som är i behov av särskilt stöd? Hur 
tänker du då, vilka barn enligt dig ska inte ha särskilt stöd? Vad anser du är ett 
”normalt” beteende hos eleven/barnet? 

2. Hur arbetar du med det praktiska arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

3. Utgår du från någon särskild teori i ditt arbete när du arbetar med barn i behov av 
särskilt stöd? 

4. Tar ni hjälp av en specialpedagog och på vilket sätt sker det? 

5. Har du fått fortbildning/kompetensutveckling inom arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd? 

6. Använder ni av något speciellt material när ni arbetar med barn i behov av särskilt 
stöd? 

7. Använder ni er av åtgärdsprogram? Hur? 

8. Hur inkluderas elever/barn som är i behov av särskilda insatser i den dagliga 
verksamheten och vilka faktorer påverkar inkluderingsprocessen? 

10. Har du funderat på om det är en norm från lärares sida att elever ska vara tysta, 
snälla och lydiga? 

 

 
 

 
 

  

 

.  
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