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INKLUDERING AV BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 
– när barn inte får den särskilda stöd de behöver. 
 
 
Årtal 2015     Antal sidor: 
 
I detta examensarbete presenterar jag min studie om inkludering av barn i behov av 
särskilt stöd som inte får det stöd de behöver för att klara av sin pedagogiska och 
sociala situation i skolan. Fokus i studien är hur förskollärare arbetar kring 
inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Metoden jag har använt mig av är en 
observation och intervjuer på två förskollärare. Resultatet visar att begreppet barn i 
behov av särskilt stöd är ett begrepp som är tolkningsbar utifrån vem det är som 
tolkar det. Resultatet visar även att en omedveten exkludering av barn i behov av 
särskilt stöd sker från förskollärarnas sida.  
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, inkludering, exkludering. 
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1. Inledning  
Denna studie kommer att handla om barn i behov av särskilt stöd i en förskoleklass. I 
Lgr 11 framgår att det är skolans uppgift att anpassa undervisningen till varje barns 
behov och lärarna bör i sin undervisning ta hänsyn till barns olika förutsättningar och 
behov. Lgr 11 betonar även att ett särskilt ansvar förväntas tas av skolan för barn som 
har svårigheter att klara av utbildningen och därför kan utbildningen aldrig formas 
lika för alla. Skolpersonalen har enligt Mikael Lundgren & Kent Lökholm (2006) ett 
stort ansvar för varje barns lärande och utveckling. Enligt Öhman (2006) har kraven 
på lärarnas kunskap för att främja barns lärande och utveckling förändrats. Skolans 
värld bör präglas av omsorg, generositet och omtanke, menar Öhman (2006), vilket 
också förordas i Lgr 11. Svenska Unescorådet (2006) betonar att barn med speciella 
behov ska få det stöd de behöver för att deras undervisning ska ske på ett effektivt 
sätt. Öhman (2006) menar att bemötande och miljö kan påverka barns lärande och 
utveckling.  
 
Om personalen inte kan tillgodose alla barns behov och förutsättningar kan de 
således inte stödja barn i deras lärande. Utifrån mina genomförda 
verksamhetsförlagda utbildningar samt genom att ha arbetat med barn i behov av 
särskilt stöd har jag särskilt kommit att intressera mig för de barn som har svårt med 
det sociala samspelet, vilket leder till att olika konflikt uppstår då de har svårt att 
kommunicera med andra barn. 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna på en förskoleavdelning i 
en mellansvensk stad arbetar samt ser på barn i behov av särskilt stöd.  
 
1. Hur resonerar förskollärarna kring barn i behov av särskilt stöd? 
2. Hur visar sig inkluderingsarbetet i praktiken? 
 
 
1.2 Begreppsdefinition 
Särskilt stöd  
 
I Skolverket (2014) står det att det är skolans som ska ge eleven stimulans för att 
tillgodogöra sina studier samt för att utvecklas i allra största mån enligt 
utbildningsmålen. Med detta menas att skolan ska anpassa verksamheten till elev-, 
grupp- och skolnivå. Vidare kan vi läsa att om en elev på grund av en 
funktionsnedsättning har svårt att tillgodogöra sig sina studier ska eleven få stöd för 
att motverka konsekvenserna som funktionsnedsättningen ger. Även om eleven 
uppnår kunskapskraven som minst ska uppnås i skolan måste få den stöd som 
behövs. För att stödinsatserna ska individanpassas måste skolan haft en överblick 
över hur organisationen runt eleven ser ut, exempelvis genom vilka pedagogiska 
metoder som används, hur resurser fördelas, hur gruppen fungerar och även hur 
lärmiljön kring eleven organiseras. I Skolverkets riktlinjer kan vi även läsa att om det 
är möjligt görs extra anpassningar som övrig skolpersonal eller läraren själv kan 
genomföra. Om anpassningen ska vara av mer ingripande karaktär, som lärare och 
annan skolpersonal inom den ordinarie undervisningen inte kan tillgodose, talar vi 
om särskilt stöd. I samarbete med övrig skolpersonal bedömer läraren om en elev är i 
behov av extra stöd. Vidare står det att i förskolan ska bedömningen utgå från hur 
eleven kommer att utvecklas i riktning mot kunskapskraven som kommer att gälla id 
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en obligatoriska skolformen. I Skolverkets riktlinjer kan vi även läsa att om eleven 
ändå anses nå kunskapsmålen men visar på andra svårigheter som kan komma att 
påverka att kunskapskraven uppnås måste särskilt stöd ges. Det kan handla om att 
eleven har psykosocial problematik, svårigheter i det sociala samspelet, psykisk 
ohälsa, koncentrationssvårigheter eller annan funktionsnedsättning. Om lärarna 
anser att barnet är i behov av särskilt stöd kontaktar de skolans rektor.  
 
Barn i behov av särskilt stöd 
 
Enligt Ahlberg (2009) används begreppet barn i behov av särskilt stöd när man 
diskuterar eller samtalar om barn som kan ha svårt att utvecklas både socialt och 
inlärningsmässigt. Detta kan bero på olika orsaker hos barnen. Skolverket (2008) 
framhåller att särskilt stöd är kopplad till specialpedagogiskt stöd. Enligt Skolverket 
bör skolan ge barn i behov av särskilt stöd det stöd denne är i behov av. 
 
 
1.3 Studiens upplägg 
Studiens upplägg tar upp det följande: Första delen innehåller 
litteraturgenomgången av problemområdet och frågeställningen presenteras. Vidare 
presenteras metoden och hur intervjuerna och observationen genomfördes i studiens 
andra del. Resultatet och metoddiskussionen presenteras i studiens tredje del.  
 
 
2. Litteraturgenomgång 
 
2.1 Barn som inte klarat av skolan 
Det har i alla skolsystem funnits elever som inte kunnat uppnå eller kunna följa de 
normer och regler som funnits för att nå upp till kunskapsmålen som skolan haft. 
Under flera tidsperioder har verksamma inom skolan provat sig fram för att stödja 
elever som fallit utanför ramarna eller varit vid gränsen för att inte uppnå de mål som 
skolan satte upp. Under 1800-talet försökte skolan hjälpa elever som hade svårt att 
genomföra skolans undervisning. Hjälpen kom i form av minikurser som innebar att 
elever som ansågs inte skulle klara av undervisningen placerades i särskilda klasser 
men utan något speciellt stöd. 1882 skolstadga tillät att differentierad undervisning 
fick genomföras. Den differentierade undervisningen riktade sig mot fattiga elever 
och barn med brist på begåvning som inte kunde klara av skolans kunskapskrav. 
Dessa elever gick inte i särskilda klasser och ansågs därför vara en belastning i 
klassrummet (Brodin & Lindstrand 2004).  
 
Alltid har de som anser sig vara normala satt upp gränserna åt andra individer 
utifrån ett normalperspektiv. Det har alltså varit i grund och botten ett sätt att säga 
att olikheterna hos barn som inte beter sig som alla andra är oacceptabla (Brodin & 
Lindstrand, 2004). 
 
2.2 Inkludering och pedagogers strävan att möta alla elever 
Enligt Skolverket (2008) innebär inkludering att individer socialiseras in i olika 
gemenskaper med individer i sin omgivning.  Vilket innebär att individer bör vara 
aktiva deltagare i de gemenskaper som denne är en del av. Syftet med inkludering i 
skolan bör därför vara att all undervisning bör ske inom klassens gemenskap och 
ram. Undervisningen bör därför, Skolverket, anpassas efter varje elev. Vidare 
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framhålls det i Skolverket att inkludering kan delas in i olika aspekter så som social, 
rumslig och didaktiskt inkludering. Social inkludering utgår ifrån hur mycket barn är 
delaktiga i olika sociala sammanhang med andra barn samt läraren i klassrummet. 
Rumslig inkludering innebär den tid som barn är närvarande i klassen med övriga 
elever. Den sistnämnda, det vill säga didaktisk inkludering, innebär den anpassning 
som görs i undervisningen utifrån barn i behov av särskilt stöd Skolverket (2008). 
 
Något som utmärker inkluderingsarbetet är att enligt Persson, B. & Persson (2012) 
att det finns en ambition till att eftersträva en anpassad utbildning utifrån barns 
förutsättningar. Inkludering handlar inte endast om skolan och dess utbildning utan 
även om hur vi vill att våra framtida samhällen ska se ut. Inkludering ska vara en 
vägledande princip för det pedagogiska arbetet så att skolans arbete blir lika för alla 
barn samt ett meningsfullt deltagande för alla barn.  
 
I Sverige blev barn som på olika sätt hade svårt att tillgodogöra sig utbildningen 
placerade i specialskolor med specialklasser under 1960-talet. Dessa specialskolor 
och specialklasser anpassades efter gruppens behov och när grundskolan infördes 
samma år påbörjades en integreringsprocess med avsikt att förbereda barn med 
funktionshinder till den vanliga skolan. Nordens länder ansågs i detta vara ett 
föredöme internationellt sätt. Enligt Lindholm (2012) ska en kombination av skolans 
metoder och arbetssätt skapa förskoleklassens identitet. Förskoleklassens 
verksamhet ska stimulera varje enskilt barns lärande och utveckling och även ligga 
som grund för fortsatt skolgång. Enligt Sandström & Nilsson (2014) har inkludering  
framförallt handlat om elever i behov av särskilt stöd eller i samband med barn med 
funktionsnedsättning. Inkludering handlar om våra intentioner att skapa ett bättre 
samhälle för alla. Det är alltså inte frågan om att fysiskt placera människor i 
kategorier, menar Persson och Persson (2012).  
 
Enligt Sandström & Nilsson (2014) bör pedagoger sträva efter att framhäva 
individers olikheter och genom att se deras olikheter som möjligheter hamnar 
delaktighet i centrum. Pedagoger måste vara öppna och ha acceptans gentemot barns 
varierande olikheter. Pedagogerna ska kunna möta barns olikheter samtidigt som de 
ska se olikheterna som tillgångar. Inkludering fokuserar på att alla är med och är 
delaktiga i undervisningssituationerna. Enligt Sandström & Nilsson (2014) är det 
svårt att uppnå en inkluderande miljö och därför kan vidareutbildning i 
specialpedagogik samt inkluderande förhållningssätt vara eftersträvansvärt. De 
framhäver även att utbildningen ska vara ett jämlikhetsideal för rättvisa med fokus 
på att det är en mänsklig rättighet. Vi ska alltså inte utgå från att människor ska 
sorteras i kategorier.  
 
2.3 Miljöns betydelse för barns lärande 
Asmervik (2001) betonar att skolan som system skapar problem och klienter. Skolan 
kan alltså i vissa fall göra att barns problem syns mer än vanligt. Många barn kan, 
enligt författaren, ha svårt att fungera i skolan då de kan ha svårt att koncentrera sig, 
samspela och kommunicera med andra barn. Detta kan enligt författaren leda till att 
dessa barn kan behöva vuxenstöd.   
Sandström & Nilsson (2014) framhåller att det kan vara svårt att veta varför vissa 
barn kan ha svårt med koncentration, samspel eller kommunikation i skolan. Några 
av orsakerna kan bland annat, enligt dem,  vara skolans krav, miljön eller skolans 
innehåll. Vidare menar dem att skolans organisation och skolans fysiska miljö kan 
konstrueras på ett stödjande sätt samt att vi kan minska på tillfällen där barns 
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uppförande kan uppfattas som problematiskt. Alla elevers röster är värda att lyssna 
på och detta uppnås genom att uppskatta den mångfald som finns bland eleverna. 
Detta skapar en öppen kunskapssyn där alla bidrar till helheten i olika 
undervisningssituationer. Författarna poängterar även att lärarna bör vara 
uppmärksamma på barn som saknar uttrycksförmåga och inkludera dem i 
undervisningen. 
 
2.4 Gruppdynamik 
Thornberg (2006) menar att människan försöker, utifrån en social kategorisering, 
förstå sin sociala omgivning och sin plats i samhället genom att hitta sin tillhörighet i 
så kallade ingrupper. Ingrupper kan vara den egna förskoleklassen, familjen eller 
kompisgruppen. Motsatsen till ingrupp är utgrupp som är andra klasser, andra 
familjer eller andra kompisgrupper där individer inte känner någon tillhörighet till. 
Individer blir influerade av de grupper de tillhör även om gruppmedlemmarna inte är 
närvarande. Individers agerande kan därför spåras till den grupp individen vill 
tillhöra eller tillhör. I skolvärlden finns många olika in- och utgrupper som samspelar 
med varandra, som även har olika status och som skapar både positiva och negativa 
identiteter hos individer. Alla dessa olika faktorer kan skapa konflikter och 
maktskillnader mellan grupper. Maktskillnader kan leda till att grupper med lägre 
status får en social negativ status. Om den gruppen med lägre status tror att 
maktskillnaderna går att förändra kan detta skapa konflikter mellan grupper med 
högre status. Thornberg menar vidare att i ett socialt sammanhang uppstår konflikter 
bland annat för att individer har olika intressen, önskemål och behov. Konflikter som 
uppstår har en betydelse för elevers utveckling av deras sociala kompetens. Barn kan 
i konflikter utveckla relationer till andra barn. Konflikter är något som kan upplevas 
som påfrestande, men de är viktiga för att barn ska träna på sina sociala färdigheter. 
Vidare menar författaren att en konflikt inte behöver vara negativ om skolpersonalen 
är med och vägleder barn i konflikthantering. Barn socialiseras in i grupper genom 
att observera andra och de kan även imitera ett beteende hos till exempel en annan 
elev, förälder eller lärare som en modell. Thornberg anser att lärare bör engagera sig i 
en tydlig värdepedagogisk praktik som främjar och stödjer elevers utveckling mot ett 
prosocialt beteende. Han menar att prosocialt beteende syftar på handlingar eller 
beteenden som bland annat visar på en vilja till omsorg och att hjälpa andra. Det är 
alltså ett självvalt beteende som gynnar andra. 
 
2.5 Lek och lärande 
Lillemyr (2013) framhåller att lek och lärande är två olika fenomen men att de även 
kan överskrida varandra. Han betonar att verksamma inom skolan bör ta barns lek 
på allvar samt att barnen bör få möjlighet till lek. Det är även viktigt att verksamma 
inom skolan samtalar om lekens betydelse med barnen men även att diskutera lekens 
betydelse med föräldrar för att både föräldrar och personal ska få kunskap om de 
lekar som barnen är upptagna med i skolan eller i hemmet. Barns lek är mångsidigt 
samt att barn snabbt kan förändra lekens innehåll. Vidare menar Lillemyr att det kan 
vara bra om vuxna finns med och stöttar barnen i deras utveckling. När vuxna deltar i 
leken kan barn, utifrån låtsaslekar, lära sig att imitera egenskaper som sker i leken. 
Barn leker för att det är roligt och för att de i leken får nya kunskaper och 
erfarenheter om olika områden. I leken har barn möjlighet till att utveckla sin 
identitet, självkänsla samt prova normer, värderingar och ståndpunkter. I leken kan 
barn även få möjlighet till att skapa olika relationer till andra barn vilket kan 
upplevas som en social motivation. Leken är även enligt Lillemyr ett viktigt 
kulturfenomen som kan främja barns lärande och utveckling vilket har stor betydelse 
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för barnen i vuxenlivet samt även att leken är en central del av barnkulturen.  
 
Johansson och Pramling (2007) betonar att verksamma i skolan bör integrera lek och 
lärande i sin praktik. Skolpersonalen bör se lek och skapande som en möjlighet för 
barn att utvecklas. Vidare framhåller Johansson och Pramling att lek inte bara 
handlar om att återskapa tidigare erfarenheter utan även att barn genom kreativitet 
skaffar sig nya erfarenheter. I leken blir barn fantasifulla genom att de i leken intar 
olika roller. Denna kunskap är viktigt då de lär sig att särskilja olika situationer och 
sätta sig in i nya perspektiv. Leken är meningsskapande för barnen då de delar med 
sig av sina erfarenheter. I barnens lek finns inga rätt eller fel därför förändras lekens 
innehåll samtidigt som deltagarna byts ut. Vidare framhåller Johansson och Pramling 
att leken ger barn möjlighet till att samspela och förhandla med varandra. Barn kan i 
leken fantisera och uttrycka tankar och kroppsliga uttryck. När barn samspelar med 
varandra i leken sker det på mer jämbördiga villkor än med vuxna. I leken har barn 
möjlighet att utveckla sitt lärande och sin kommunikativa kompetens vilket är 
grundläggande för barns lärande och skapandeförmåga (Johansson & Pramling, 
2007). 
 
2.6 Pedagogers förhållningssätt 
Pedagogers förhållningssätt kan, enligt Lutz (2013) och Öhman (2006), vara 
avgörande för barns utveckling och lärande. Genom att de verksamma i skolan 
skapar en god kommunikation med barn och vårdnadshavare kan barns lärande och 
utveckling främjas (Lutz 2009, Öhman 2006). Öhman (2006) betonar vikten av att 
pedagoger bör sträva efter ett relationellt förhållningssätt. Öhman framhåller även att 
relationer och samspel är centrala aspekter i ett relationellt förhållningssätt. Vidare 
anser Öhman även att om pedagogers förhållningssätt präglas av tillerkännande, 
d.v.s. att pedagogen förstår barnen utifrån deras behov och förutsättningar, kan det 
främja barns lärande och utveckling. En annan viktig aspekt, som Öhman framhåller, 
är att pedagoger bör se och ge barn den omsorg de är i behov av för att de ska 
utvecklas positivt. Om pedagoger sätter sig in i barns känslor och upplevelser samt 
ser världen utifrån barnens perspektiv, kan pedagoger, enligt Öhman, skaffa sig 
kunskap för att sedan kunna vägleda barn i deras utveckling och lärande. Pedagogers 
förmåga att observera och bekräfta barns handlingar är viktigt för att möjliggöra 
barns lärande och utveckling menar Öhman (2006).  
 
Lundgren och Lökholm (2006) anser parallellt med Öhman och Lutz att ett 
relationellt förhållningssätt är avgörande för barns utveckling och lärande. Lundgren 
och Lökholm poängterar att goda relationer skapas genom samtal. Vidare framhäver 
dem även att om pedagoger skapar goda relationer med barnen kan detta leda till att 
barns skolframgång blir positiva. Hjörne och Säljö (2008) samt Lutz (2009) anser att 
pedagoger genom språket har makten att kategorisera barn både språkligt och 
skriftligt. Lutz betonar vidare att verksamma inom skolan kategoriserar barn bland 
annat som bråkiga eller stökiga. Detta kan, enligt Lutz (2009) påverka barns lärande 
och utveckling negativt. Det är enligt, Brodin och Lindstrand (2004) viktigt att 
pedagoger uppmuntrar, korrigerar, vägleder och ger barn omsorg i skolan för att de 
ska utvecklas positivt. Jakobsson och Nilsson (2011) och Lutz (2009) menar att 
pedagoger kan använda sig av den proximala utvecklingszonen som innebär att barns 
lärande och utveckling främjas genom samspel och kommunikation med 
klasskamrater.  
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2.7 Kategorisering  
Lutz (2009) centrala fråga i sin studie är vilken funktion kategorisering via begreppet 
barn i behov av särskilt stöd har. Byråkratisering av barns problem och 
problemlösningar innebär att de organiseras efter vissa mallar. Lutz menar att 
experter i samhället formulerar och definierar problemen och dess lösningar. 
Experterna får fullmakt för att beteckna och beskriva människor som anses 
problematiska. Barns konkreta problem omvandlas alltså till ärenden. Ett annat 
problem är att grundbemanningen på förskolorna har sjunkit och detta skapar dåliga 
förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd. Lutz menar i sin studie att 
förskolorna på grund av dålig grundbemanning i sig själva kan vara en faktor som 
skapar nya barn i behov av särskilt stöd. Vidare menar Lutz att alternativa arbetssätt, 
specialkunskap om olika dysfunktioner samt olika pedagogiska materiel kan bidra till 
att lärarnas kompetens höjs. Om verksamheten består av kompetenta lärare kan 
praktiken rörande barn i behov av särskilt stöd utvecklas hand i hand med en 
passande pedagogik för barn i behov av särskilt stöd. Enligt Lutz kan en 
stämplingseffekt ske när vi kategoriserar barn med behov av särskilt stöd och göra att 
vi uppmärksammar vissa beteenden mer än andra hos dessa barn. Vidare kan detta 
reducera komplexiteten och situationsbundna perspektiv på barnens utveckling. Lutz 
kommer även fram till att efter att vi har kategoriserat ett barn i behov av särskilt 
stöd kommer omgivningen att förändra sina attityder inför barnet som 
kategoriserats. Om ett barn blir kategoriserat och stämplat som avvikande kan det få 
konsekvenser för dennes självuppfattning i samband med skolmiljön. Verksamma 
inom skolan kan alltså genom att kategorisera barn socialisera in dem i en 
avvikarroll. 
 
 
2.8 Viktiga aspekter i arbete med barn i behov av särskilt stöd 
Lindqvist (2013) skriver i sin avhandling att föräldrars attityder, tillgång till särskild 
utbildningskompetens, lärarkompetens, barnets motivation och justering av 
arbetsmetoder och rutiner är viktiga för att arbetet med barn i behov av särskilt stöd 
ska bli framgångsrikt. Lindqvist avhandling menar att individuella, miljömässiga och 
organisatoriska faktorer är lika viktiga, som de tidigare nämnda faktorerna, när man 
arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Vidare menar Lindqvist att de faktorer som 
i första hand är förknippade med barnet, oftast nämns som vanligaste orsaker till att 
ett barn behöver särskilt stöd i skolan. Faktor kan vara till exempel 
funktionsnedsättning eller hemmiljö. Lindqvist framhåller även att det är viktigt att 
verksamma inom skolan har rätt kunskap för att bemöta barns olikheter, annars kan 
deras okunskap leda till att skapa fler barn i behov av särskilt stöd. Lindqvist menar 
vidare att det kan finnas flera anledningar till varför barn i skolan kan komma att 
behöva särskilt stöd. Till exempel kan dålig gruppering av barn vara en anledning till 
att barn är i behov av särskilt stöd.  
 
3. Metod 
Nedan presenteras insamlingstillvägagångsättet på materialet. Detta avsnitt 
behandlar datainsamlingens process, urvalet, de forskningsetiska aspekterna, 
intervjuerna och observationen samt databearbetningsprocessen. 
 
3.1 Datainsamling  
Jag valde att använda mig av en kvalitativ forskningsansats. Genom att använda mig 
av en kvalitativ metod kan resultatet ge mig en djupare förståelse samt framställa 
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verkligheten inom mitt valda område. Inom kvalitativ forskning kan datainsamling 
ske på olika sätt bland annat intervjuer och observationer (Kvale 1997). Jag valde att 
använda observation och intervjuer som datainsamlingsmetod. Jag valde intervjuer 
då jag ville få fram en djupare förståelse av förskollärarnas resonemang samt syn på 
inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Studien är en fallstudie, vilket, enligt 
Kvale (1997), innebär en social enhet studieras och följs i ett händelseförlopp. Jag 
valde att använda mig av observation, då jag ville få en personlig inblick i hur 
förskollärarna arbetar med barn i behov av särskilt stöd.  
   
Som komplement till observationen använde jag mig av semistrukturerade intervjuer 
med två förskollärare. Semistrukturerade intervjuer använde jag mig av för att få ta 
del av förskollärarnas arbete kring barn i behov av särskilt stöd. Intervjuerna 
spelades in (Kvale 1997). Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjupersonen 
svarar och utvecklar sina upplevelser utifrån intervjufrågorna. Inom 
semistrukturerade intervjuer finns även flexibilitet i samtalet och möjlighet att ställa 
följdfrågor (Kvale 1997). 
 
3.2 Urval 
För att kunna göra mitt urval behövde jag prata med mina intervjupersoner om det 
fanns barn som var i behov av särskilt stöd i deras klasser. Efter att de påstod att det 
fanns flera så fick jag förslag om att välja ett barn som de har ansökt om extra hjälp i 
sort av en resurs. Jag valde utifrån intervjupersonernas förslag valde jag Leo (fingerat 
namn). 
 
 
3.3 Etiska principer 
Genom att fingera namnen på mina deltagare har Konfidentialitetskravet uppfyllts då 
en full anonymitet av personerna har skett. I studien har jag inte namngett någon 
skola och inte heller någon ort. Information- och samtyckeskravet har uppfyllts 
genom att ett missivbrev skickades ut till barnens föräldrar där jag informerade om 
att en observation skulle genomföras i deras barns klass. Jag informerade även att 
föräldrarna själva bestämde om barnen skulle få delta i studien samt även att det 
självklart kunde avböja deras barns deltagande under observationen. Innan mina 
intervjupersoner intervjuades informerades de om att de kunde avböja att delta i 
intervjun samt att de kunds avbryta sitt deltagande under intervjun. Genom att jag 
informerade i missivbrevet och till intervjupersonerna om att materialen jag samlade 
in för studien inte skulle sparas uppfylldes nyttjandekravet.  
 
3.4 Intervjuer och observation 
Den kvalitativa metoden bör, enligt Kvale (1997), tolkas kritisk eftersom den som 
undersöker gör en subjektiv tolkning. Vidare framhåller Kvale (1997) att om man är 
intresserad av att förstå människors sätt att resonera på är den kvalitativa metoden 
lämpligt. Eftersom mitt syfte var att få en förståelse för hur intervjupersonerna 
arbetade, resonerade och såg på barn i behov av särskilt stöd valde jag en kvalitativ 
metod. Jag har under mina intervjuer eftersträvat att få en helhetsbild av 
informanternas resonemang kring barn i behov av särskilt stöd. Jag var noga med att 
fråga informanterna om jag hade förstått deras svar korrekt. Genom att spela in 
intervjuerna kan den som undersöker ha möjlighet att lyssna intervjuaren igen samt 
få en ökad förståelse för intervjupersonernas uppfattningar om ämnet Kvale (1997). 
Jag frågade intervjupersonerna om jag fick spelade in intervjuerna för jag ville ha 
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möjlighet att lyssna på intervjuerna för att få en ökad och större förståelse för 
intervjupersonernas resonemang och för att kunna skriva ut excerpterna 
I min genomförda observation valde jag att inte påpeka att något speciellt skulle ske 
för min observationsperson i samma linje som Repstad (2009). Jag valde att 
observera som en vanlig lärare bland barnen. Jag valde alltså att ha en aktiv 
observatör genom att inte sitta vid ett hörn i klassrummet och istället vara bland 
barnen. Repstad (2009) menar att en passiv observatörsroll kan skapa osäkerhet hos 
aktörerna. När jag gjorde mina observationer valde jag att anteckna i omgångar. För 
att inte distrahera barnen genom att gå runt med ett anteckningsblock valde jag att 
anteckna i mobilen. Mobilen var ett bra verktyg där jag kände att jag kunde få ner 
flest ord på kortast tid. Genom att skriva ner nästan allt som hände under min 
observation valde jag kunde inte aktörerna misstänka vad jag tyckte var intressant för 
studien. I mitt arbete skriver jag aktörerna i plural, för trots att jag observerade en 
elev, var andra elever kopplade till det observerade sociala sammanhanget.  
 
3.5 Databearbetning 
Efter att jag hade genomfört observationen och intervjuerna sammanställde och 
transkriberade jag den insamlade data ordagrann på datorn. Jag analyserade sedan 
den empiri som jag hade fick fram och hittade kategorier. Kategorierna namngavs 
till: Omedveten inkludering och exkludering, Leken som verktyg vid konflikter, Att 
vilja räcka till. Alla deltagande tilldelades fingerade namn då jag insåg att 
sammanställningen skulle bli tydligare av att använda mig av namn.  
 
 
3.6 Reliabilitet och Validitet 
Enligt Kvale (1997) innebär reliabilitet att de data som kommer fram genom 
intervjuerna ska vara tillförlitliga, det vill säga att det resultat som jag får fram i min 
studie överensstämmer med verkligheten samt även att resultatet stämmer med 
respondenternas svar och uppfattningar. Validitet innebär att det finns en logik från 
teorin till de frågor som intervjuaren väljer att ställa till intervjupersonerna. Validitet 
är dessutom ett mått på hur undersökningen granskat det undersökta  (Kvale 1997).  
Om resultatet i min studie stämmer med verkligheten och uppnår reliabilitet kan 
vara problematiskt att påstå då min studie endast består av två pedagoger. Dock 
anser jag att reliabilitetet kan ha uppnåtts till viss del då jag genom observationen fått 
insyn i hur respondenterna arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Reliabilitetet 
kan även ha uppnått till viss del då jag kontrollerade att jag uppfattat 
respondenternas svar korrekt, därav stämmer resultatet med de svar som framkom i 
intervjuerna.  Resultatet i min studie kan enligt mig inte generaliseras till andra 
skolor. Då jag tror att barn får stöd utifrån de behov de uppvisar har samt även då jag 
tror att verksamma inom skolans värld arbetar på olika sätt med barn i behov av 
särskilt stöd. 
 
4. Resultatpresentation  
I detta kapitel presenterar jag mitt resultat  utifrån observationen och uppfattningar 
som framkommit i ur de genomförda intervjuerna. Den insamlade empiri presenteras 
utifrån olika kategorier som jag har tagit fasta på utifrån mina observationer. För att 
stärka mina observationer presenteras intervjupersonernas uppfattningar. 
 
4.1 Intervjupersonerna 
Anna är 52 och har arbetat som förskollärare samt lärare i grundskolan sedan -99, 
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samt två och ett halvt år i den nuvarande förskolan.   
Kent är 64 och har jobbat i 23 år med varierande åldersgrupper på olika skolor. 
 
4.2 Leos bakgrund 
Leo är en sjuårig pojke som har bott i Sverige ca tre år. När han började förskolan fick 
Leo, enligt förskolläraren, resursstöd. Orsaken är oklar då ingen riktig överlämning 
skedde. Enligt förskolläraren lever han med sina föräldrar och fyra syskon. 
Föräldrarna har inte någon riktig kontakt med skolan och detta kan bero på att de 
saknar språket enligt mina respondenter. Även Leo har svårt att göra sig förstådd i 
vissa sammanhang då han saknar de svenska orden för att förklara saker på.  
 
4.3 Samverkan mellan skolan och Leos föräldrar 
När det blev fruktstund hoppade Leo över två av barnen som satt i ringen och sprang 
sedan ut för att hämta dricka eller frukt som föräldrarna skickar med till skolan. När 
Leo kom tillbaka sade han att hans mamma inte brukar skicka med någon frukt eller 
dricka och började då att tala om för ett annat barn i klassen att han skulle gå och ta 
dennes frukt ur väskan. I en av mina genomförda intervjuer framhöll Anna att skolan 
haft kontakt med socialen när det gäller Leos fall. Enligt Anna har socialen avskrivit 
ärendet då föräldrarna undvikit ett samarbeta med dem. Anna berättade att 
föräldrarna inte hade närvarat vid uppgjorda möten på skolan samt att Leo oftast 
kom och gick själv till och från skolan. Intervjupersonen berättade vidare att 
föräldrarna inte hade någon bra kontakt med skolan och att de ansåg att Leo bör ha 
en vuxen som kan stötta honom i skolan men att skolan inte har gett honom den 
hjälp som han behöver trots att de ansökt om det. 
 
4.4 Definition av barn i behov av särskilt stöd  
Under observationen, såg jag att medan Anna, den ena förskolläraren, hade sin 
genomgång satt Kent, den andra förskolläraren, och höll sina händer på Leos axlar. 
Leo såg lugn ut och höll då och då i Kents händer. Jag såg att Leo inte var 
uppmärksam på det som Anna undervisade om utan han var mer intresserad av vad 
klasskamraterna höll på med. Kent satt hela tiden bredvid Leo. I samtal med Anna 
framkom det att båda hon och Kent hade kommit överens om att någon av dem skulle 
sitta bredvid Leo för att få dagen att fungera. Jag frågade hur de skulle definiera barn 
i behov av särskilt stöd. Kents definition är ett barn som är i behov av att ”bli sedd”. 
Kent, framhåller att barn som är i behov av särskilt stöd är i behov av vuxenstöd. 
Kent, ansåg att den vuxen som ska stötta barn i behov av särskilt stöd bör ”räcka till, 
visa, bekräfta och bygga förtroende med barnet”. 

 
Till skillnad från Kent definierar Anna barn i behov av särskilt stöd som ett ”barn som 
inte kan ta till sig det man försöker lära ut i skolan” eller ”barn som inte hanterar sin 
sociala situation i skolan och hemma”. 
 
Anna berättar att det stöd som ett barn i behov av särskilts stöd får, är personligt och 
beroende på vilket barn det är. Vidare framhåller, Anna att: 
 

Det är inte lika för alla […] jag försöker hitta vad det är det specifika barnet behöver för olika 
stöd för att klara av inlärningsmässigt och för att fungera socialt.  

 
Kent betonar att det inte finns ett specifikt sätt som fungerar för alla barnen. Han 
anser att det är viktigt att skapa en relation till ett barn för att på detta sätt få 
möjlighet att komma vidare med inlärningen. På en social nivå menar Kent att han 
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samtalar med de barnen som varit i konflikt. För yngre barn som har svårt med 
kommunikation berättar Kent att: 
 

Istället för att använda ord får man rita till historien som de berättar med streckgubbar, som en 
seriestripe […] när barnen blir äldre kan de använda språket på ett annat sätt och då kan man gå 
tillbaka i konversationen med ett ”men du sa”.  

 
Anna berättar att det är bra att visa intresse för ett barn i behov av särskilt stöd i 
klassrummet samt att hon upplever att barnets koncentration håller längre då. 
Orsaken till detta kan vara att barnet i behov av särskilt stöd känner att man lyssnar 
på det och tar det på allvar. Anna menar vidare att hon inte planerar att ge ett barn i 
behov av särskilt stöd uppmärksamhet eller ett försprång i klassrummet utan hon tar 
tillfällen i akt för att uppmuntra barnet i stunden.  
 
4.5 Dynamiken i klassrummet 
Den barngruppen jag observerade bestod av 21 barn och de satt i en halvcirkel 
framför tavlan. Majoriteten av barnen följde med på undervisningen men inte Leo. 
Efter en stund börjar en låt spelas och Leo försökte vara med och sjunga men verkade 
inte kunna texten. Istället för att sjunga började han dra upp tröjan över munnen.  
 
Anna och Kent framhåller att ett av barnen har stöd trots att det finns flera barn i 
barngruppen som de anser är i behov av särskilt stöd, men som saknar vuxenstöd 
eller som inte får det stöd de behöver. Anna framhåller att barn som är i behov av 
särskilt stöd men inte får det har svårt att klara av sin sociala situation med andra 
barn. 
 
Vidare poängterar Anna att Leo är i behov av särskilt stöd då han inte kan ta till sig 
utbildningen. Detta beror enligt Anna på att Leo har svårt att samspela med andra 
barn. Eftersom Leo har svårt med det sociala samspelet har han även svårt med det 
kognitiva lärandet enligt Anna.  
 
Kent anser att fler vuxna borde finnas till hands för barn som lätt hamnar i konflikter. 
På detta sätt kan de få vägledning i de situationer som de hamnar i. Anna berättar att 
det är en krävande uppgift att ha en barngrupp på 21 elever där det finns barn som 
har svårt med koncentrationen. Anna berättar vidare att: 
 

Lämnar jag klassrummet så händer det att barnen börjar bråka och slåss. Jag tänker att man 
kanske behöver gruppering och indelning, att man har lite mindre grupper när man jobbar och 
att det finns vuxna som räcker till.  

 
Anna menar vidare att det har varit dåligt med extra vuxenhjälp med tanke på 
barngruppens storlek och beteendemönster under skoldagen samt även i förhållande 
till lokalen där undervisningen genomförs. Anna framhåller att om det fanns fler 
vuxna i klassrummet skulle hon kunna dela upp barngruppen i två mindre grupper. 
Anna menar att ”det blir ju fight, det blir slagsmål oavsett var vi  är”. Anna anser att 
barngruppen ”kräver oerhört mycket vuxenvägledning hela tiden” och att det skulle 
vara till stor hjälp om man var flera vuxna i verksamheten. På det sättet skulle hon 
kunna bedriva undervisningen med halva gruppen medan den andra halvan har fri 
lek och sedan vice versa. Anna menar vidare att det är viktigt att det finns vuxna med 
i den fria leken för att kunna stötta barnen i leken. Kent menar att det är viktigt med 
vuxna i leken då många barn oftast hamnar i konflikt.  
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4.6 Arbete med inkludering i klassrummet 
I alla undervisningssituationerna var Leo närvarande och visade inledningsvis 
intresse men så småningom sjönk hans koncentrationsförmåga. Detta visade han 
bland annat med sitt kroppsspråk genom att han inledningsvis satt still men sedan 
började vandra i klassrummet. Anna och Kent försökte ständigt fånga Leos 
uppmärksamhet utan lyckas. Detta ledde till att de tillrättavisade Leo upprepade 
gånger. Trotts detta fick han delta i undervisningen tills den var slut eller tills Leo 
självmant valde att lämna klassrummet.  
 
Anna berättar att hon arbetar med inkludering genom att alla barn får vara i samma 
rum för att de ska lära sig att samarbeta. Anna påpekar att hon inte tar ut barn i 
behov av särskilt stöd ur rummet varje gång de ska utföra en arbetsuppgift. Ibland 
arbetar klassen i mindre grupper men Anna anser att barn i behov av särskilt stöd är 
inkluderade genom samarbetet som finns i gruppen. Kent framhåller att eleverna 
arbetar bättre i mindre grupper men även att väldigt många i barngruppen har 
problem med att vara i grupp och kan då behöva vägledning genom att samtala med 
en vuxen. 
 
Anna berättar att hon är noga med att tänka på att lyfta och stärka de barn som är i 
behov av särskilt stöd. Anna menar också att dessa barn lätt kan få många 
tillrättavisningar trots att tillrättavisningar faktiskt behövs. Anna betonade att det 
viktiga är:  
 

att jobba med att stärka, lyfta och berömma eleverna. Detta för att visa övriga barngruppen att 
dessa barn även gör bra och justa saker. På detta sätt ger man den övriga gruppen chansen att se 
att dessa barn inte bara gör negativa saker.   

 
Under sagostunden blir Leo tillsagd flera gånger att inte prata med sin kompis. 
Barnen viskade med varandra medan Anna läste. Leo satt närmast Anna och försökte 
få en skymt av bilderna i boken. Leo och andra barn låg på mage och försökte få 
ögonkontakt med varandra samtidigt som Leo var den enda som blev tillsagd att sätta 
sig upp av Anna. Leo pratade rakt ut och fick igång andra barn och ännu en gång blev 
han tillsagd att han skulle vara tyst och uppmärksam.  
 
Kent berättar att det är väldigt lätt att hitta en syndabock som man kan skylla på men 
ibland kan det vara så att barnet som fått bli syndabock kanske inte alls hade 
någonting att göra med en specifik konflikt. Eftersom man kan hamna i en situation 
där man råkat göra en elev i behov av särskilt stöd till syndabock tyckte Kent att det 
var jätteviktigt att lyfta fram det positiva hos detta barn vid ett senare tillfälle för att 
lyfta dennes självförtroende och status.  
 
4.7 Inomhuslek  
Under den fria leken hade Leo svårt att leka med sina klasskamrater eller andra barn. 
Istället för att leka eller kommunicera med de andra barnen gick han fram till dem 
och, utan anledning, slog eller förstörde så att de blev ledsna. Jag observerade att Leo 
startade en konflikt med två elever under loppet av cirka 5 minuter. Anna märkte att 
Leo hamnade i konflikt och gick då emellan. Anna ville samtala med Leo och de barn 
som var inblandade i konflikten, men Leo sprang i väg istället för att lyssna. I 
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korridoren försökte Leo få kontakt med andra barn genom att dra i deras kläder men 
då han inte fick någon uppmärksamhet sprang han ut utan skor och fick då med sig 
två andra barn. När Leo gick in uppmuntrade de andra barnen honom att springa ut 
igen. men då sa Leo att han inte ville springa ut igen för att han inte ville bli smutsig. 
 
Anna framhåller att gruppdynamiken i klassrummet är våldsam och att barn i 
gruppen ”springer lätt omkring och slår varandra”, vilket lätt leder till konflikt samt 
att det är svårt att få samlingar att fungera, bland annat på grund av detta. Detta kan 
enligt Anna leda till att det är svårt för barnen att få en lugn och trygg miljö. Hon 
betonar att barngrupperna inte är stora men att det blir komplicerat då många barn i 
gruppen inte kan hantera inlärningsbiten och den sociala biten. 
 
Anna poängterar ännu en gång att det inte finns tillräckligt med vuxna som kan vara 
med och stötta eleverna. Kent menar att pedagogerna jobbar mycket med att lära 
barnen att vara en bra kompis. Genom lekövningar, belöningar och uppmuntran 
försöker pedagogerna uppmuntra eleverna. De påminner om att det lönar sig att vara 
snälla och justa mot varandra. Trots detta menar Kent att: 
 

det är en utmaning för det händer allt som ofta att de ryker ihop och slåss […] vi är långt från 
nöjda som det ser ut just idag.   

 
Anna berättar att hon samtalar med hela gruppen om att vi alla är olika och alla barn 
lär sig olika snabbt.  
 

Situationen kring barn i behov av särskilt stöd måste vara öppen […] inför barnen när de frågar 
och tittar och undrar.  

 
4.8 Utomhuslek 
När barnen är på väg ut sade klassläraren att Leo var tvungen att hålla läraren i 
handen, men Leo sprang ut utan någon vuxens tillsyn. När Leo var på skolgården slog 
han ett barn och tog ifrån denne hens keps, men sade förlåt direkt. Därefter gick han 
fram till andra barn och frågade om han fick vara med och leka, men de andra barnen 
svarade att han inte fick vara med. Leo blev stående en stund och sedan gick han och 
klättrade upp i ett träd och frågade därifrån igen om han fick vara med. De andra 
barnen svarade på ett otrevligt sätt att han inte fick vara med och började svära åt 
Leo som även svor tillbaka. Leo gav inte upp och efter en stund försökte han återigen 
att ta kontakt med barnen utan framgång. Sedan gick han till ett avskilt ställe och var 
för sig själv. För att få andra barns uppmärksamhet gick han fram och knuffade på 
dem. Till slut hittade Leo en klasskompis att leka med. Men när leken var slut mellan 
Leo och klasskompisen gick han fram och retade och hotade andra barn med att slå 
dem.  
 
Anna och Kents uppfattningar var att det inte fanns tid för att samtala med barnen 
som är i behov särskilt stöd angående alla konflikter som uppstod kring dem. Kent sa 
att: 
 

Det finns så många akututryckningar och då måste man ta hand om det först.  
 
Kent ansåg att verksamma inom skolan behöver få tid till att samtala om de barn i 
deras grupp som är i behov av särskilt stöd då han anser att de i dagsläget inte har 
den möjligheten. Vidare betonade Kent att pedagoger även behöver dokumentera 
vissa konflikter samt informera föräldrarna. Kent berättade: 
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att barngruppen är stor och har ett högt tempo […]att väldigt oftast känns det som att man 
ligger efter. 

 
Kent betonade vidare att deras målsättning är att prioritera både konflikterna och 
barnen som är iblandade i konflikten fast det är svårt att lämna en hel barngrupp för 
att hantera konflikten mellan två elever. Kent berättade följande: 
 

det är ett dilemma, anser jag, som arbetssituationen ser ut. […] tiden för reflektion saknas då 
arbetsbelastningarna och arbetsbördan är otrolig. Det är väldigt mycket som ligger på oss och 
det är ett högt tempo.  

 
4.9 Samtal och arbete med Leo 
När Leo väl kom in gick han till ett rum som kallas för Läshörnan och gömde sig 
bakom en röd soffa. Anna gick fram till Leo och frågade med en lugn röst varför han 
tidigare hade sprungit ut utan skor. Leo svarade läraren med att han gjorde det då 
han trodde att alla barnen skulle ut och leka. Efter samtalet sa klassläraren till Leo att 
de skulle gå och arbeta med skoluppgifter. Leo fick göra skoluppgifter medan de 
andra barnen hade fri lek. Klassläraren bad Leo att hämta sin pärm, men innan Leo 
kom fram till Anna försökte han gömma pärmen för att slippa arbeta med 
skoluppgifter under den fria leken. Anna pratade med Leo med en lugn röst och 
fångade hans uppmärksamhet. Efter en stund sprang Leo till några av sina 
klasskamrater som höll på att göra bakåtvolter. Anna ropade på honom men Leo 
verkade inte höra och då gick Anna fram och hämtade honom samt påminde Leo om 
vad de hade kommit överens om. Leo talade om för Anna att han inte orkade arbeta 
mer. Anna flyttade på stolen så att Leo inte skulle bli distraherad av de andra barnen 
som lekte. Leo hade väldigt svårt att koncentrera sig då han såg alla andra barnen 
leka och då fick Leo till slut spara uppgiften till en annan gång. Sedan gick Leo 
tillbaka med pärmen till bokhyllan men flyttade på den tre gånger innan han 
bestämde sig för att lägga den där han lade den första gången.  
 
Kent berättar att när ett barn anses vara i behov av särskilt stöd brukar detta 
diskuteras tillsammans med andra pedagoger genom att de lägger upp en 
frågeställning som de sedan diskuterar med specialpedagogen. Kent anser att han 
inte får tillräckligt med hjälp från denne. Han menar att de har fått för enkla 
lösningar på svåra problem. Kent framhåller vidare att de olika verktyg som de fått av 
specialpedagogen för att strukturera dagen för barn som är i behov av särskilt stöd 
har varit att de ska tänka på är placering av barnet i klassrummet eller att minimera 
tiden som barnet sitter still. 
 
Kent berättar att många av de lösningar de fått från specialpedagogen har det redan 
provat tidigare. Detta menar Kent att det inte ger någon hållbar effekt. Orsaken till 
att specialpedagogernas lösningar inte är hållbara är för att många i barngruppen ”är 
impulsstyrda”. Kent anser att det ”blir en utmaning […] att hålla deras 
koncentration”. Anna poängterar att det inte finns mycket tid för pedagogerna att 
diskutera barnens problem. Till skillnad från Kent framhåller Anna att de under 
planeringstiden lyfter fram problematiken kring barn i behov av särskilt stöd. Kent 
berättar att de diskuterar om hur de kan göra för att det ska funka för hela 
barngruppen. Vidare betonar Kent att de lägger fram frågeställningar kring en 
händelse som de sedan tillsammans kan hjälpas åt att komma med förslag och idéer 
på hur de kan gå vidare med arbetet kring barn i behov av särskilts stöd. Kent 
poängterar att de många gånger inte kommer vidare i samtalen och då kontaktar de 
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någon som finns utanför deras yrkesgrupp till exempel specialpedagoger eller 
psykologer. 
 
5.  Analys  
I detta kapitel analyserar jag resultatet utifrån den observation och intervjue som jag 
genomförde. Jag har utifrån resultatet knutit an till forskningen som presenteras 
tidigare i studien samt hittat tre olika kategorier som jag funnits relevant att belysa. 
 
 
5.1 Omedveten inkludering och exkludering  
Observationen som jag genomförde på Leo visar att förskollärarna försöker inkludera 
Leo under styrda lektioner. Utifrån observationen kunde kan jag dock uppfatta att det 
sker en omedveten exkludering i Leos fall. Exkluderingen av Leo från barngruppen 
framgår i observationen då Anna bestämmer sig för att Leo ska arbeta med 
skoluppgifter medan de andra barnen har fri lek. Observationen visar att Leo inte får 
leka även om han påpekar för Anna att han inte vill arbeta med skoluppgifterna 
samtidigt som de andra leker fritt. Det framgår under observationen att Leo vid 
upprepade tillfällen blir distraherad av de andra barnens lek medan han arbetar.  
 
Under intervjun med Anna framkom det att hon inkluderar barn i behov av särskilt 
stöd genom att de får delta i undervisningsgenomgångarna. Här framgick det att 
Anna försöker anpassa undervisningen så att Leo och andra barn i behov av särskilt 
stöd känner sig inkluderade. Tillskillnad från Anna framkom det i observationerna 
att Leo och andra barn som är i behov av särskilt stöd självmant väljer att exkludera 
sig från undervisningen genom att exempelvis välja att lämna klassrummet. Under 
intervjun med Anna berättade hon att ett sätt att arbeta med inkludering kan vara 
genom att Leo får samarbete i olika grupper. Under observationen framgick det inte 
att de dagligen arbetade i olika barngrupper. Anna berätta även att hon jobbar med 
inkludering genom att samtala med barnen i gruppen om att alla barn är olika samt 
att alla barn lär sig saker på olika sätt. Detta menar även Sandström & Nilsson (2014) 
är viktigt då  pedagoger bör se barns olikheter samt inkludera de i undervisningen. 
Författaren framhåller vidare att pedagoger bör se och acceptera barns olikheter.  
 
Observationen visade även på att det fanns flera barn som störde undervisningen. 
Leo satt bredvid Anna och Kent vid samlingar och sagostunder och kan därför vara en 
orsak till att han oftast fick tillrättavisningar av dem vilket ibland ledde till att Leo 
blev en syndabock. Här framgick det enligt mig att Leo blev exkluderad och utpekad 
på grund av att han hade svårt att sitta still vid samling och sagostund. Anna och 
Kent ansåg att det är viktigt att lyfta, berömma och stärka barn som är i behov av 
särskilt stöd. Här framgår det att inkludering av barn i behov av särskilt stöd sker om 
resterande barn i barngruppen ser att att barnen i behov av särskilt stöd inte endast 
gör negativa saker utan även positiva saker. Lutz (2013), Öhman (2006) och 
Lundgren och Lökholm (2006) betonar att lärares förhållningssätt är avgörande för 
barns utveckling och lärande. I intervju med Anna berättade hon, precis som Kent, 
att beröm i helgrupp kan stärka barn i behov av särskilt stöd. Enligt Lutz (2008) och 
Hjörne och Säljö (2008) kan pedagoger inom skolan genom språket kategorisera 
barn. På grund av flera tillrättavisningar anser jag att Leo kategoriserades till att vara 
”pojken som det är fritt fram att tillrättavisa” då han ändå alltid stör. Det framgår 
utifrån intervjuerna att både Anna och Kent försöker använda ett språk om Leo som 
kan resultera i att de andra barnen ser honom som en av dem och inte som den som 
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stör. Resultatet utifrån intervjuerna visade även att Anna och Kent har delade 
uppfattningar kring barn i behov av särskilt stöd. Kent sa att ett barn i behov av 
särskilt stöd är ett barn som är i behov av vuxenstöd. Anna framhöll exempelvis att 
barn i behov av särskilt stöd är barn som har svårt att ta till sig kunskap samt att det 
har svårt att samspela med andra barn. Utifrån Anna och Kents olika uppfattningar 
kring barn i behov av särskilt stöd kan detta leda till att de omedvetet exkluderar eller 
kategoriserar Leo. Det framgår i studien att Anna vill inkludera Leo genom att under 
den fria leken och då ta tillfället i akt och tillägna mer tid åt Leo för att hjälpa honom 
med de uppgifter han ligger efter. Detta leder till att Leo inte får den tid han behöver 
med de andra barnen för att inkluderas in i gruppen trots att hans behov av att delta i 
leken. 
 
5. 2 Leken som verktyg vid konflikter  
Observationen visade att Leo sökte kontakt med andra barn. Detta visade sig då Leo 
gick fram till andra barn och frågade om han fick vara med och leka med dem. 
Observationen visade att Leo inte fick vara med och leka med de andra barnen. 
Under intervju med Kent framkom det att det är viktigt att vuxna finns med i barns 
lek då det kan uppstå konflikter barn emellan. Kent tyckte även att det var viktigt att 
göra olika lekövningar och att visa barn om hur man är en bra kompis. Lillemyr 
(2013) och Johansson och Pramling (2007) belyser att det är viktigt att det finns 
vuxna som är närvarande i den fria leken för att kunna stötta och vägleda barnen. 
 
Observationen visade att Leo hade svårt med att samspela och kommunicera med 
andra barn. Observationen visade även att eftersom Leo hade svårt med att samspela 
och kommunicera med andra barn ledde det till att han oftast hamnade i konflikter 
med de barnen när han sökte uppmärksamhet. Konflikterna skedde genom att Leo 
gjorde elaka saker mot barnen han sökte kontakt hos genom att till exempel slå dem 
eller störa dem i deras pågående lekar. Under dessa konflikten framgick det att ingen 
vuxen var närvarande för att hjälpa Leo att leka med de andra barnen. Under 
intervjun med Anna framkom det att det förekommer mycket konflikter i 
klassrummet. Annavisade det sig att på grund av att det förekommer mycket 
konflikter är det svårt att skapa en lugn miljö i klassrummet. Thornberg (2006) 
betonar att det i ett socialt sammanhang kan uppstå konflikter och att barn kan i och 
med en konflikthantering kan utveckla sina sociala kompetenser och skapa relationer 
till andra barn. Thornberg (2008) anser att vuxna bör finnas till hands och stötta 
samt vägleda barn i deras konflikthantering. I intervjun med Kent och Anna framkom 
det att det är viktigt att vuxna finns med i verksamheten för att stötta och vägleda 
barn i deras konflikthantering men att det inte alltid finns tid för att hantera alla 
konflikter. Detta kunde vi se i observationen då Leo skapade konflikter utan en 
närvarande vuxen som kunde hjälpa eller instruera honom om hur han skulle kunnat 
leka med de andra barnen. Trots att Kent påpekade att de använder olika lekövningar 
i grupp för att barnen ska lära sig att vara bättre vänner och snällare mot varandra, 
framgick det att det inte räcker till. Det framgick även att lekövningar om 
konflikthantering inte görs dagligen. Att leka in Leo i gruppen för att han ska lära sig 
att fungera socialt vore bra för honom. Samtidigt är det svårt då han får springa runt 
själv utan en vuxen som stöd. 
 
5.3 Att vilja räcka till  
Observationen visade att Anna och Kent försökte få skoldagen att fungera för Leo 
genom att när tiden gavs vara där och stötta honom. Precis som intervjuerna visade 
observationen att Leo är i behov att ha vuxenstöd kring det pedagogiska och det 
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sociala arbetet i skolan. Samtidigt framgick det att detta inte skett trots att Anna och 
Kent påpekat för skolledningen att Leo behöver stöd. I intervju med Anna och Kent 
framkom det att de ansåg att de har för få pedagoger i verksamheten för att räcka till. 
Det framgick i observationen att både Anna och Kent var i närheten av Leo men att 
det hade svårt att bygga en relation till honom då de inte hade eller hittade tid för att 
vägleda Leo. Både Kent och Anna uttryckte en önskan om att fler pedagoger borde 
tillsättas i verksamheten för att ge, Leo, samt andra barn i behov av särskilt stöd den 
stöttning de är i behov av. Både Kent och Anna uttryckte att trots att de vill barnens 
bästa så kan det vara svårt för dem att hitta lösningar som kan vara till fördel för barn 
i behov av särskilt stöd. Utifrån observationen kan jag uppfatta att Anna och Kent 
trots att de har få resurser till hands försöker de att göra sitt bästa för att vägleda Leo. 
En uppfattning som både Anna och Kent delar är att det inte har skett ett bra 
samarbete bland verksamma i skolan för att stötta Leo på bästa möjliga sätt. De anser 
även att de fått för enkla lösningar för att få en bra struktur på Leos skoldag. I 
intervjun framkom det även att Kent och Anna anser att skolan dröjer för länge med 
att hjälpa de barn som är i behov av särskilt stöd. Skolverket (2008) samt Lgr 11 
menar att alla barn bör få stöd och stimulans för att de ska utvecklas positivt. Utifrån 
mina observationer såg jag uppgivna förskollärare som ropar på hjälp för att inte 
överge Leo och de andra barnen som är i behov av särskilt stöd. Utan det rätta stödet 
kan inte Leo och de andra barnen som är i behov av särskilt stöd utvecklas positivt 
både socialt och kognitivt. I intervjun framkom det dessutom att samarbete mellan 
skolan och Leos vårdnadshavare inte har fungerat bra, då mamman inte har varit 
närvarande på de möten som skolan anordnat för att hjälpa Leo. Det framgick även 
utifrån intervjuerna att Leo inte blir lämnad eller hämtad från skolan och detta leder 
till att både skolan och hemmet överger Leo då han inte får vuxenstöd på båda 
ställena.   
 
6. Resultatdiskussion  
I detta kapitel diskuterar jag resultatet som lyfts upp utifrån observationen och 
intervjuer som har genomförts. 
 
Att arbeta med inkludering av barn i behov av särskilt stöd är inte ett lätt eller rättvist 
arbetssätt i skolan. I min studie har jag förstått att förskollärarna, trots en stark vilja 
att arbeta med inkludering, omedvetet exkluderar barn i behov av särskilt stöd. 
Förskollärarna framhåller att de arbetar med inkludering genom att bekräfta och 
bemöta barn i behov av särskilt stöd samt att inkluderingsarbetet är unikt utifrån 
varje enskild elev. En av frågorna jag undersökte i studien var hur 
inkluderingsarbetet kring barn i behov av särskilt stöd visade sig i praktiken. Som jag 
uppfattar det framhöll förskollärarna att de arbetade med inkludering fast 
observationer visade, som tidigare nämnt, att Leo blev exkluderade i vissa 
situationer. Förskollärarna hade i intervjufrågorna även berättat hur de arbetade med 
inkludering fast observationen visade tydligt hur svårt det är för förskollärarna att 
arbeta med inkludering av barn i behov av särskilt stöd i praktiken. Jag kan i likhet 
med Sandström & Nilsson (2014) tolka det som att förskollärarna i denna studie gör 
sitt bästa för att arbeta med inkludering av barn i behov av särskilt stöd i sin 
undervisning.  
 
Resultatet av intervjuerna visade att förskollärarna hade olika syn eller olika 
uppfattningar kring barn i behov av särskilt stöd. I likhet med Lutz (2008) gör 
förskollärarna en omedveten kategorisering av de barn som anses vara i behov av 
särskilt stöd samtidigt som de försöker motverka kategoriseringen genom att stärka 
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Leo när resterande barngrupp är samlad. Detta leder mig in på den andra 
frågeställning som jag har i min studie och som är: Hur resonerar förskollärarna 
kring barn i behov av särskilt stöd? Förskollärarna i denna studie uppfattar att barn 
som är i behov av särskilt stöd är barn som har det svårt kunskapsmässigt och socialt 
eller att de är barn som behöver bekräftelse och stöd från en vuxen. Båda 
förskollärarna betonade att det är viktigt att ha tillräckligt med personal i 
verksamheten för att stötta och vägleda barn i leken och i konflikthantering. Detta 
stärks av Lillemyr (2013) som framhåller att lek är viktigt för barn samt att det är 
viktigt att vuxna deltar i barns lek för att stötta och hjälpa barnen att utvecklas i 
leken. Då förskollärarna delar uppfattningen av att fler vuxna i verksamheten skulle 
leda till att barn i behov av särskilt stöd skulle få den stöd de behöver, ställer jag mig 
frågan om hur det kan komma sig att lärarna har svårt att hantera eller att arbeta 
med barn i behov av särskilt stöd i praktiken? Enligt mig kan det bero på att lärarna 
inte har tillräckligt med kunskap eller erfarenheter kring barn i behov av särskilt stöd 
eller på att lärarna har en komplex yrkesroll där pengar eller tid är begränsade, vilket 
kan leda till att det inte finns tillräckligt med personal inom verksamheten. I likhet 
med Sandström & Nilsson (2014) anser jag att en möjlig lösning på problematiken 
kring arbetet av barn i behov av särskilt stöd kan vara att ge verksamma i skolan 
vidareutbildning inom specialpedagogik. Detta då förskollärare bör få den kunskap 
som de upplever att de inte får av andra yrkesgrupper inom skolan, såsom 
specialpedagoger. Skulle förskollärarna ha en grundutbildning i specialpedagogik 
skulle de ha andra redskap än de redskap som specialpedagogerna ger dem, som i 
detta fall är för enkla, vilket de påpekar, men som de följer då de vill barnens bästa. 
Det kan verka som att vidareutbildning är en självklarhet men trots att skolan har 
kännedom om detta är det svårt att hitta tiden och resurserna för att ge lärare den 
utbildning de är i behov av. Jag kan se det klart och tydligt i min studie att 
vidareutbildning kan vara en lösning men som ändå inte praktiseras på den förskola 
som jag observerat i min studie. Trots att det står i Skolverket (2008) att barn ska få 
stöd och stimulans, visar min studie återigen att inget vuxenstöd sätts in för Leo trots 
förskollärarna get skolledningen kännedom om att han behövt vuxenstöd. 
 
Utifrån denna studie ställer jag mig tveksam till att pedagoger arbetar med 
inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Detta kan enligt mig bero på att lärarna 
upplever att de inte räcker till. Trots allt känner jag att det är viktigt att arbeta med 
inkludering av barn i behov av särskilt stöd ute i verksamheten. Detta då jag anser 
liksom förskollärarna, i min studie, att barn i behov av särskilt stöd är barn som är i 
behov av vuxenstöd.  
 
6.1 Metoddiskussion 
I studien valde jag att observera olika sociala sammanhang inom skolan samt att 
använda mig av en kvalitativ metod då min avsikt var att undersöka förskollärarnas 
arbete och synsätt på inkludering av barn i behov av särskilt stöd. När jag 
observerade fick jag en bredare inblick samt en verklighetsbild av hur förskollärarna 
arbetar med inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd. En fördel med intervjuer 
var att jag fick ett personligt möte med intervjupersonerna. Något jag funderat på är 
om resultatet hade blivit annorlunda om jag hade genomfört studien på olika skolor. 
Jag kom fram till att det fanns en stor chans till att få ett annat resultat i skolor där 
det inte allt har samma höga andel barn som anses vara i behov av särskilt stöd.  
Om jag skulle ha utökat antal respondenter hade jag kunnat få ett bredare underlag 
för studiens resultat. Jag hade även kunnat få en bredare inblick i pedagogernas 
arbetssätt och synsätt om jag hade använt mig av enkäter men ansåg att intervjuer 
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passade mitt syfte. En svaghet i min studie kan vara att validiteten kan ha påverkats 
om förskollärarna gett mig svar som de tror att jag förväntat mig eller att de medvetet 
eller omedvetet kan ha valt att svara utifrån målsättningar som gäller för inkludering. 
Genom att ha gjort en observation fick jag se respondenternas praktiska arbete med 
inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Genom observationen har jag även 
kunnat jämföra förskollärarnas svar och reflektioner kring studiens frågor utifrån 
intervjuerna.  
 
6.2 Pedagogisk relevans och vidare studier 
Det resultat som jag har kommit fram till i min studie har stor relevans för mitt 
framtida yrke när det gäller bland annat pedagogiska förhållningssätt och arbete. Jag 
anser att som förskollärare bör man se barn i behov av särskilt stöd som vilket barn 
som helst. Barn som är kompetenta med goda egenskaper och som kan tillföra 
mycket till gruppen bland annat i form av erfarenheter. Detta är något som alla i 
skolan bör ha i åtanke för att inte hamna i situationer där barn kan komma att 
kategoriseras. Resultatet i denna studie visar på att förskollärarna gör sitt bästa för 
att inkludera barn i behov av särskilt stöd i undervisningen. Detta kan enligt mig vara 
av vikt för barn i behov av särskilt stöd då de får vara delaktiga i undervisningen 
liksom sina klasskamrater. Det finns enligt mig mycket att forska om när det gäller 
barn i behov av särskilt stöd. Ett forskningsområde kan vara att undersöka barn i 
behov av särskilt stöd utifrån ett genusperspektiv, där fokus kan vara på bemötandet 
av beteendet kring barn i behov av särskilt stöd utifrån kön. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1  

Missivbrev  
Information till dig som förälder eller elev  
Mitt namn är Herberth Garcia och är student på Mälardalens högskola där jag 
studerar till gymnasielärare i ämnena Spanska och svenska som andraspråk. Just nu 
jobbar med att skriva ett examensarbete i pedagogik. För att kunna genomföra mitt 
examensarbete behöver jag observera i klassen där era barn går. Jag ska genomföra 
en observation och se hur barn i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver när 
det saknar en resurspedagog.  
 
Ni tillfrågas härmed om ert barn får delta under den timma som jag ska observera 
klassen på.   
Om ni inte önskar att ert barns ska delta i studien måste ni kontakta mig eller min 
handledare via mejl eller telefon innan den 29 maj då observationen kommer att 
genomföras den 1 Juni. Observationen kommer att genomföras under en timma där 
jag antecknar ner det som är intressant för min studie.  
Det är en självklarhet att elevernas deltagande i undersökningen är helt frivilligt och 
ni som  föräldrar  kan bestämma över ert barns deltagande eller inte utan närmare 
motivering.  
 
Efter att observationen har genomförts kommer det inte att vara möjligt att 
identifiera enskilda elever i mitt examensarbetet, eftersom de är helt anonyma. 
Observationen kommer jag och min handledare ta del av. Inga data kommer att 
sparas efter att observationen är genomförd. Observationen kommer att presenteras i 
form av en uppsats vid Mälardalens högskola och även som slutversion på databasen 
DiVA för allmänheten att läsa. Där kommer ni kunna hitta mitt arbete om ni skulle 
vilja läsa den slutgiltiga versionen.  
 
 
Jag heter, som ovan nämnt, Herberth Garcia och min handledares namn är Gunilla 
Granath.  
 
Kontaktuppgifter till mig är:      Handledares kontaktuppgifter: 
herberth_garcia@hotmail.com     Gunilla.Granath@mdh.se 
073-598 44 54     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 

Bilaga 2 

 
Frågeformulär 
 
Allmänna frågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Hur definierar du barn som är i behov av särskilt stöd? 
3.  Har du något barn i behov av särskilt stöd i din klass just nu? 
4. Blev du informerad om att barnet var i behov av särskilt stöd när det började i din 

 förskoleklass? 
5. Har barnet någon diagnos? 

           Misstänker du att det finns flera barn som? 
 
Pedagogers syn på barn i behov av särskilt stöd 

6. Vilka diskussioner förs om barnens problematik? 
7. Vilka diskussioner förs bland lärarna om andra barns syn på barn i behov av 

      särskilt stöd? 
8. Hur tycker du att gruppdynamiken i klassrummet är? 
9. Tycker du att det är stora barngrupper? 
10. Tycker du att du har tid att samtala med barnen i behov av särskilt stöd kring 

 
Arbete för inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

11. Hur arbetar du för att inkludera barnen i undervisningen? 
12. På vilket sätt tycker du att stöttar och vägleder barn i behov av särskilt stöd i 

 undervisningen? 
13. Hur tycker du att barn i behov av särskilt stöd skulle kunna inkluderas mer i 

 undervisningen? 
14. Vet du om det genomförs något åtgärdsprogram av barn i behov av särskilt stöd? 

 Om ja utvärderas det? Om nej varför tror du att det inte utvärderas eller 
 genomförs? 
 
    


