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Forskningsintressen

a.skolledares, specialpedagogers, 
speciallärares och (för)skollärares 
arbete med barn i behov av särskilt 
stöd relaterat till 
inkluderingsbegreppet 

b.undervisning, lärarskap och 
ledarskap i pedagogisk miljö

c.interkulturalitet och mångkulturella 
kontexter 



Historiska perspektiv

• Folkskolan infördes 1842 
(fostransuppdrag, förankra kristendom)

• Alltsedan dess har skolan haft 
svårigheter att hantera barns olika 
förutsättningar att lära 



Barn har genom historien:

• Identifierats som problembärare
(flickor, fattiga, sinnesslöa, obildbara, ordblinda, skolomogna, 
dyslektiker, elever med beteendeproblematik…)

• Varit föremål för särlösningar
(kvarsittning, hjälpklass, särskola, observationsklass, läsklinik, 
specialundervisning…)

• Undervisats av ”speciell” personal
(hjälpklasslärare, speciallärare, assistenter, specialpedagoger, 
”nya” speciallärare…)



Barn i behov av särskilt stöd i förskolan och 

fritidshemmet

• Fröbel och barnträdgårdarna- de skulle vara 
öppna för flickor och pojkar oavsett social 
bakgrund

• Småbarnsskolan/Barnasylen (1836) 
Barnkrubban (1854) Arbetsstuga (1884), till för 
de allra fattigaste, hantverk, blev senare 
fritidshem.

• 40-talet Eftermiddagshem

• Socialtjänstlagen ändrades 1995. Då överfördes 
fritidshemmen till skolbarnsomsorgen. 
Fritidshemmen skulle komplettera skolan.



Barn i behov av särskilt stöd

• Om en utredning visar att en elev är i behov av 
särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. 
Lag (2014:456). (SFS 2010:800 3 kap.8§)

• Särskilt stöd är inte närmare preciserat i 
skollagen, det kan därför finnas många orsaker 
till att ett barn anses vara i behov av särskilt 
stöd (Lindqvist, 2013)

• Ett barn som riskerar att inte nå skolans 
kunskapskrav eller av andra orsaker riskerar att 
inte nå skolans mål kan definieras som ett barn i 
behov av särskilt stöd 



Läroplanen
Alla lärares ansvar

Lgr 11

Lärare ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd 
till elever som har svårigheter (s.9)

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 (s.4)



Finns det arbetssätt som 

passar alla barn?



Specialpedagogik

Specialpedagogik är pedagogik och 
pedagogiska åtgärder som används 
när den vanliga pedagogiken inte 
anses räcka till (Nilholm, 2007, Ahlberg, 2007, 

Lindqvist, 2013).



Hur kan vi se på 

skolsvårigheter?

• Individ

• Grupp

• Skola

• Samhälle



Sammanhanget avgör
Det är i (för)skolans sätt att fungera som behovet 
av extra anpassningar och särskilt stöd framkallas 
och uppstår. Lärare och annan personal använder 
den egna (för)skolan som referens när särskilda 
behov hos barn/elever upptäcks och bedöms 

(Tideman m.fl., 2004, Lindqvist & Rodell, 2015).



Circle of tolerance (McLeskey och Waldron, 2000)



Delaktighet

”Möjlighet att ta del av något, vara 
inkluderad, accepterad och engagerad 
liksom att ha tillgång till nödvändiga 
resurser för att kunna delta”
(Emilsson, 2008, s. 75)



Tillgänglighet

En tillgänglig lärmiljö ger de förutsättningar som krävs för att 
alla barn och elever ska kunna vara delaktiga och 
inkluderade i utbildningsverksamheten utifrån sina egna 
möjligheter.

Fysisk

Pedagogisk

Social

(SPSM, 2015)



Barnkonventionen och diskrimineringslagen

Skollagen är grundad på barnkonventionen om alla barns lika 
värde och rätten till en tillgänglig utbildning, där barnen och 
eleverna ska få kunskapsutveckling och personlig utveckling. 

Utbildningsverksamheten får inte diskriminera något barn 
eller någon elev. Enligt diskrimineringslagen ska 
verksamheten bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att 
främja lika rättigheter och möjligheter för alla.

Bristande tillgänglighet, ny form av diskriminering (1/1 2015)



Vad är inkludering för dig?



En begreppsutredning

• Integrering eleven anpassas till övriga gruppen så att 

de tillsammans blir en välfungerande grupp

• Segregering eleven skiljs från övriga gruppen

• Inkludering elever är olika och olikheten ses som en 

tillgång, inte som ett hinder 

• Exkludering utestänga eller utesluta någon från något-

elever kan vara både utanför och innanför på en och samma 
gång



Inkludering

• Inkludering är en process, att uppnå full 
inkludering kan vara svårt (Booth, 2000)

• Inkludering är ett ord med många betydelser,  
som oundvikligen framkallar dilemman (Clark, 
Dyson & Millward, 1998) 

• Inkludering kan innebära att olikhet ses som en 
tillgång (Ainscow & Sandill, 2010, Lindqvist & 
Nilholm, 2013)

• Att identifiera ett inkluderande klassrum/skola 
kan vara komplicerat (Lindqvist & Nilholm, 
2013)



Inkludering
• Idén om inkludering bygger på ideologiska 

föreställningar. Begreppet inkludering finns inte 
i de viktigaste styrdokumenten för svensk skola 
(Göransson et al, 2011)

• Begreppet kan dock kopplas till värden som att 
eleverna ska utveckla respekt för grundläggande 
demokratiska värden och visa tolerans (Nilholm, 
2012)

• Inkludering kan ses som ”comunity-based”. 
Gruppen är i fokus (Ainscow and Sandill, 2010)

• Av olika skäl har idén om inkludering visat sig 
svår att förverkliga (Nilholm, 2012) 



Relationellt perspektiv

• Relationellt perspektiv är nära förknippat med inkludering 
(Persson, 1998, Emanuelsson m.fl. 2001).

• Barnet är i behov av särskilt stöd

• Svårigheter uppstår i mötet mellan individ och omgivning

• Fokus är på relationer, kommunikation och interaktion

• Undervisning och lärandemiljö blir också viktiga att studera för 
att förstå varför barn hamnar i svårigheter

• All personal har ett gemensamt ansvar för (special)pedagogiska 
insatser och lösningar 

• Långsiktiga lösningar är att föredra

(Persson, 1998)



Kategoriskt perspektiv
• Särskilda behov har sitt ursprung i individuella faktorer, så 

som medfödda svårigheter

• Skolsvårigheter reduceras till elevens brister och/eller 
dåliga hemförhållanden

• Elever med behov av särskilt stöd

• Elever är kategoriserade utifrån normalitets-begreppet

• Åtgärder sätts in för det enskilda barnet

• Åtgärder sätts oftast in för att lösa akuta problem och 
lösningar är mestadels kortsiktiga

• Specialpedagogisk kompetens innebär kvalificerat stöd 
från speciallärare, specialpedagoger, assistenter och 
elevhälsopersonal

(Persson, 1998, Emanuelsson m.fl. 2001)



Tidigare forskning - specialpedagogik 

och fritidshem
Lundgren, B. W., & Karlsudd, P. (2014).Relationella avtryck 
och specialpedagogiska perspektiv i fritidshemmets praktik

Lundgren, B. W., & Karlsudd, P. (2014). Special needs 
education perspectives in the practice of leisure-time 
centres. Problems Of Education In The 21St Century, 62.

Hellberg, K. (2017). Ett specialpedagogiskt perspektiv och 
fritidshemmets vardagliga praktik. I Rohlin, M. (Red.), Teori 
som praktik i fritidshemmet (s. 101-115). Malmö: Gleerups.

Siljehag, E. (2007) Igenkännande och motkraft. Förskole-
och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken. En 
deltagarorienterad studie. Stockholm: Stockholms 
universitet.



Konsten att perspektivisera och 

problematisera 



Resultat från en forskningsstudie



Studiens syfte

The overall aim of the thesis is to 
increase our knowledge of different 
occupational groups´ views on work 
with children in need of special 
support. 

Det övergripande syftet är att öka vår kunskap 
kring olika yrkesgruppers syn på arbetet kring 
barn i behov av särskilt stöd.



Avhandlingens fyra delstudier

• Studie 1:Different agendas?- the views of different 
occupational groups on special needs education. 
(2011)

• Studie 2:Making schools inclusive? – Educational 
leaders´ views on how to work with children in need 
of special support. (2013) 

• Studie 3:SENCOs- vanguards or in vain? (2013)

• Studie 4:Promoting inclusion? – “inclusive” and 
effective head teachers´ descriptions of their work.
(2013)  



Delstudie 1

• En enkät till all pedagogisk personal,

december 2008- februari 2009. 

• 938 av 1297 personer svarade (72,5 %) 

• Statistical Package for the Social Sciences SPSS 16

• Förskollärare, barnskötare, assistenter, 
fritidspedagoger, klasslärare, speciallärare, 
specialpedagoger, ämneslärare, talpedagog, studie-
och yrkesvalslärare, resurslärare



Anledningar till att barn är i 

behov av särskilt stöd

Vanligt       Ovanligt

 Skolans mål är för svåra för dessa elever       59,6 %          23,5 %

 Barnet har individuella brister                        81,0 %          10,7 %         

 Förskolan/Skolan är dåligt anpassad för 

att hantera olikheter                                     64,3 %          30,6 %

 Barnen har brister  i hemmiljön                      68,9 %          22,2 %

 Vissa lärare har brister                                  34,3 %          49,0 %

 Vissa grupper/klasser fungerar dåligt              53,5 %          35,9 %



Jämförande studie – sex 

yrkesgrupper

• Förskollärare  (199)

• Assistenter (56)

• Speciallärare (22)

• Specialpedagoger (35)

• Klasslärare (147)

• Ämneslärare (123)
Urval: 
Funktioner

Arbetsuppgifter

Utbildningsnivå

Åldersnivå 1-16 år 



Vilken grupp ska ha störst inflytande över det 

pedagogiska innehållet för barn i behov av 

särskilt stöd?
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Medicinsk diagnos bör ha 

betydelse för att få särskilt stöd



Vad ska specialpedagoger 

arbeta med?

Special education Supervising School development Documentation Pupil welfare

Special teachers 92,0% 64,0% 16,0% 84,0% 60,0%

Subject teachers 92,9% 64,3% 7,1% 61,9% 60,7%

Class teachers 94,7% 75,0% 15,8% 67,1% 53,9%

SENCO's 72,5% 97,5% 77,5% 95,0% 77,5%

Assistants 91,9% 87,1% 14,5% 45,2% 45,2%

Preschool teachers 71,6% 95,6% 20,0% 60,0% 25,6%



Slutsatser och diskussion
• Personal i förskola och skola ser olika (och lika) på varför barn 

är i behov av särskilt stöd

• En majoritet i alla grupper svarar att det är barnens 
individuella brister som gör att barn är i behov av särskilt stöd

• I de flesta grupper anses inte klasser/grupper eller lärare vara 
orsaker till att barn är i svårigheter 

• Olika yrkesgrupper ser olika på hur arbetet med barn i behov 
av särskilt stöd ska utföras 

• Olika yrkesgrupper har olika idéer om vad specialpedagoger 
ska arbeta med

• Utifrån specialpedagogiska perspektiv, tycks yrkesgrupperna 
ha ett kategoriskt perspektiv på skolsvårighet och ett 
inkluderande förhållningssätt vara relativt avlägset



Konsekvenser för barn i behov 

av särskilt stöd?



Forskningscirkel- Vad är och hur syns god, 

inkluderande lärmiljö?
Miljöer som visat på 

a) variationer i arbetssätt

b) uppmärksammat skilda sätt att 
kommunicera

c) erbjudit olika hjälpmedel och 
material. 

d) givit förutsättningar för enskilt 
och kollaborativt arbete. 

e) vikten av lärares stöd då det 
gäller struktur, strategier och 
anpassningar

f) vikten av att pedagogerna känner 
nyfikenhet och glädje, tvivel, 
frågande

g) relationer

Delaktighet anpassa undervisning 
och innehåll, att bli sedd och 
uppleva tillhörighet





Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM)
Webbaserat kostnadsfritt material. 
Kollegialt lärande inom ämnena trygga 
relationer, lek och kommunikation. Är tänkt 
att ge stöd för att utveckla en bred bas 
som gör förskolan (delar kan också 
användas för fritidshemmets verksamhet) 
tillgänglig för alla barn.

https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/nytt-
material-stodjer-kollegialt-larande-i-forskolan/

https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/nytt-material-stodjer-kollegialt-larande-i-forskolan/
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