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Olika yrkesgruppers roll och uppdrag kopplat till barn i 
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Förskolans uppdrag (Lpfö 18)

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar 

intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen 

tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare 

genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska 

särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer 

ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning 

som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som 

möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och 

stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och 

förutsättningar.



Arbete med extra anpassningar och 

särskilt stöd (Skolverket, 2014)

 ”Ledning och stimulans” – det som en medveten och kunnig 

förskollärare gör i ordinarie undervisning och verksamhet

 ”Extra anpassningar” - en stödinsats av mindre ingripande karaktär, 

som är möjlig att genomföra för förskollärare i den ordinarie 

undervisningen.

 ”Särskilt stöd” - insatser av mer ingripande karaktär inom eller 

utanför ordinarie verksamhet.  



Finns det arbetssätt som passar alla barn? 

Vilka resurser och kompetenser har barnen? 



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).



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)

 ”En likvärdig förskola för alla barn” (Vetenskapsrådet, 2015)



Vad är inkludering för dig?



En begreppsutredning

 Integrering barnet anpassas till övriga gruppen så att de tillsammans 

blir en välfungerande grupp

 Segregering barnet skiljs från övriga gruppen

 Inkludering barn är olika och olikheten ses som en tillgång, inte som 

ett hinder 

 Exkludering utestänga eller utesluta någon från något- barn 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 verksamhet/skola/klassrum 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 barnen ska 

utveckla respekt för grundläggande demokratiska värden och visa 

tolerans (Nilholm, 2012)

 Inkludering kan ses som ”comunity-based”. Gruppen är i fokus 

(Ainscow & Sandill, 2010)

 Av olika skäl har idén om inkludering visat sig svår att förverkliga 

(Nilholm, 2012) 



Olika yrkesgruppers syn, roll och uppdrag

 Studie om olika yrkesgruppers syn på arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

(Lindqvist et al, 2011)

 Enkätstudie till pedagogisk personal i en kommun, 1297 personer (72,5 % svar) 

 Förskollärare, barnskötare, assistenter, fritidspedagoger, klasslärare, 

speciallärare, specialpedagoger, ämneslärare, talpedagog, studie- och 

yrkesvalslärare, resurslärare

 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 %



Vilken grupp ska ha störst inflytande över 

det pedagogiska innehållet för barn i behov 

av särskilt stöd?
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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%



Rektors viktiga arbete
 Rektor är en nyckelperson i arbetet med extra 

anpassningar och särskilt stöd (SFS 2010: 800, 
Lpfö 18)

 Skolledarskap, näst efter klassrumsundervisning, 
är det som påverkar elevernas lärande mest 
(Leithwood m.fl., 2008)

 Framgångsrika och inkluderande skolledare 
(Lindqvist & Nilholm, 2013)

 Kommunicerar och driver skolan utifrån sina 
visioner 

 Skapar förutsättningar för kommunikation, 
goda relationer och tillit bland personalen

 Skapar möjligheter för personalen att öka sin 
kompetens 

 Utövar sitt pedagogiska ledarskap och tar aktiv 
del i skolans verksamhet 

 Har ett helhetsperspektiv på elever i behov av 
särskilt stöd (t.ex. fördelar ledarskapet, 
kontakter och  leder möten)

 Utvärderar lösningar och resultat regelbundet 

 Distribuerar resurser så att skolans elever har 
möjlighet att nå målen



Samarbetslärande 

– Kooperativt 

lärande.

En möjlig väg? 

(Klang m.fl. 2020)

Hur grupparbete kan arrangeras

 Gemensamma gruppuppgifter där alla medlemmar 

måste samarbeta- min prestation beror på andras 

prestation

 Alla har eget ansvar

 Lärare observerar grupparbetet

 Elever får stöd i att utveckla sociala färdigheter 

 Grupparbetet utvärderas kontinuerligt

 Eleverna tilldelas olika roller



Att utmana och stimulera barns 
utveckling och lärande i förskolan
En observationsstudie i fem förskolor 
(Lindqvist & Vinterek, Skolverket, 2015)

Syftet med studien var att med hjälp av 
observationer undersöka hur pedagoger i 
förskolan arbetar med att skapa lust och 
motivation samt förutsättningar för barns 
lärande inom kunskapsområdena: 

kreativitet 

självuppfattning

ansvar och genomförande

tänkande och analys

kommunikation 

sociala relationer 

empati



Kategorier för hur pedagoger gör

Genom att pedagogen 

gör något 

Förstärkande

Tillåtande

Avvaktande

Upplysande

Rolltagande

Förklarande

Konkretiserande 

Närande

Frågande 

Fredande

Genom att pedagogen 

uppmuntrar eller 

uppmanar barnet att 

göra något

 Erinrande

 Undersökande

 Prövande

 Hypotesskapande

 Erfarande 

 Problematiserande

 Ändrande



Pedagogers handlingar för att arbeta med varje barns 

möjligheter och förmågor

 ”Vilken kategori (handling) kan jag använda för att 
bäst möta det här unika barnet?”

 Pedagoger tycks ha en pedagogisk ”bank” inom sig

 Ingen systematisk planering hos pedagogerna av hur 
man arbetar för att nå de mål i läroplanen som faller 
under de områden som studien uppmärksammat. 

 För dessa mål ses bland annat pedagogernas 
förhållningssätt vara en garant.

 Ett synliggörande av olika sätt att arbeta med de 
områden som fokuserats i denna studie antas kunna 
öka pedagogernas intentionella handlande. 

 Benämningar på olika sätt att arbeta med studiens 
områden antas kunna bli till verktyg i utvecklandet av 
den pedagogiska praktiken.

 Ett sätt att skapa en likvärdig, tillgänglig och 
inkluderande miljö i förskolan, samt att främja barnens 
delaktighet och engagemang



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



Tack för er uppmärksamhet!


