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BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD I TRE OLIKA MILJÖER: 
FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH HEMMET

SLUTSATS
• Samarbete mellan forskare, lärare och barn är viktigt 

för att öka delaktighet hos barn i behov av särskilt stöd.

• Att barn med funktionsnedsättningar medverkar i 
forskningen är särskilt viktigt när vi studerar delaktighet 
i förskolan och skolan.

• I studier som handlar om barns delaktighet måste man ta 
hänsyn till barns olika vardagsmiljöer i förskolan, skolan 
och hemmet.

VARFÖR ÄR FORSKNING OM DELAKTIGHET 
OCH ENGAGEMANG VIKTIGT?

Att ”få vara med” och vara ”en i gänget” är viktigt för:

• Psykisk hälsa och välmående

• Skolprestationer

• Tilltro till sin egen kompetens

MEN

Forskning om delaktighet och engagemang visar att det saknas 
studier där barn och ungdomar med funktionsnedsättning 
själva uttrycker sina upplevelser av delaktighet.

Vetenskaplig kunskap om hur barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning mår är begränsad och vi behöver veta mer om 
delaktighet.

BARNS EGNA ÅSIKTER ÄR VIKTIGA!
Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd svarade själva på 

frågor, och lärare i förskolan, och skolan hjälpte också till.

I tre olika studier frågade vi 1500 mellan- och högstadieelever, 

450 högstadieelever och 100 förskollärare. 

Exempel på fråga: Till vilken grad (skala 1-6) upplever du att du kan 

delta i idrottsundervisningen?

RESULTAT
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• Stöd och samspel med syskon hemma bidrar till 

upplevelse av barns delaktighet i skolan.

• Då barn i behov av särskilt stöd leker med andra barn i 

förskolan blir de mer delaktiga.

• Högstadieelever i behov av särskilt stöd är lika engagerade 

som klasskompisar på lektioner i idrott och hälsa.
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