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Förord

Vi vill börja med att tacka alla lärare och kurskamrater som gjort resan under 
utbildningens gång spännande och lärorik. I arbetet med denna studie vill vi först och 
främst tacka vår vetenskapliga handledare Eva Granlund, den studiegrupp vi tillhört 
under C-uppsatsens gång samt de fyra förskollärare som ställde upp på våra kvalitativa 
intervjuer. Vi vill även tacka familj och vänner som stöttat och uppmuntrat oss i med- och 
motgångar under utbildningen. Vi har valt att arbeta tillsammans i alla delar vad gäller 
denna studie. Vi har känt att vi erhållits ett stort lärande då vi kunnat lyfta tankar, 
diskutera och dra slutsatser tillsammans.

Luleå, december 2009

Maria Lustig och Sara Lundström
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pedagogik och lärande. Luleå Tekniska Universitet. Institutionen för pedagogik och 
lärande.



Abstrakt

Vi ville med vår studie undersöka vad pedagoger har för syn- och arbetssätt för att barn 
med funktionsnedsättning utifrån dennes individuella behov ska bli delaktig i 
barngruppen och verksamheten. För att finna svar på detta har vi valt att titta på olika 
faktorer så som diagnos, status, kommunikation, pedagogers kompetens samt vad det 
finns för lärande för barn med en integrering/inkludering. Vi har valt att titta på läandet ur 
ett sociokulturellt perspektiv. Vi har även analyserat förskollärarnas svar för att se vilket 
specialpedagogiskt perspektiv de utgår från. För att få svar på våra frågor valde vi att 
använda oss av kvalitativa intervjuer som utgår från ett hermeneutiskt synsätt. Genom 
våra kvalitativa intervjuer kom vi fram till att respondenternas upplevelser stämde bra
överens med den tidigare forskningen på området. Alla fyra respondenter lyfter att barn 
har svårt att samspela med andra när kommunikationssvårigheter finns. I den tidigare 
forskningen samt under de intervjuer som vi utförde fann vi bland annat att ett barns 
kommunikationssvårigheter även kan ge barnet en lägre status i barngruppen. Vi har tittat 
på pedagogens syn på sin kompetens i arbetet med barn med funktionsnedsättning. I den 
litteratur vi bearbetat fann vi att pedagoger ansåg att de hade brister i sina kunskaper. De
förskollärare som vi intervjuade upplevde dock inga större brister i sina kunskaper vad 
gäller arbetet med barn med funktionsnedsättning. Våra resultat har vi ställt mot den 
tidigare forskning som vi behandlat i bakgrunden och på så sätt kunna analysera samt 
diskutera det vi kommit fram till. I vår diskussion kom vi fram till att respondenterna 
upplever att barn med funktionsnedsättning är accepterade av de andra barnen i 
barngruppen. Vi anser dock att det känns fel att tala om acceptans då barnen inte 
fullvärdigt får vara med i lekar och gemenskap med de övriga barnen. 

Nyckelord
Gemenskap, samspel, integrering, inkludering.
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Inledning

Under en av våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder mötte vi ett barn i behov av 
särskilt stöd. Barnet hade ännu ingen fastställd diagnos, men var under utredning. Vi fick 
dagligen uppleva hur detta barn i vissa situationer blev exkluderat från den övriga 
barngruppen, exempel på detta kunde vara i samlingssituationer då barnet ansågs störa. 
Vi anser att pedagogerna hade kunnat hantera dessa situationer på ett annat vis.  Nilholm 
(2003) skriver om en skola för alla, ”medan integrationstanken handlade om hur 
'avvikande' barn skulle kunna bli en del av befintliga skolmiljöer, så handlar inkludering 
om en förändring av hela skolmiljön för att anpassa denna till mångfalden av elevers 
olikheter” (s. 52). Utifrån detta har vi således valt barn med funktionsnedsättning inom 
den reguljära förskolan som ämnesområde för vår studie. Vi anser att alla barn ska få 
förutsättningar för att kunna delta i barngruppen och den vardagliga verksamheten i 
förskolan. De barn som behöver särskilt stöd ska få det. Stödet skall även individanpassas 
efter barnets behov.

Vi har olika erfarenheter av att arbeta med barn med funktionsnedsättning. Båda saknar 
dock erfarenhet av att arbeta i förskolan med dessa barn. Vi känner att vi endast berört 
detta ämne flyktigt under vår utbildning. Vi anser att en färdig och professionell lärare 
ska besitta dessa kunskaper med tanke på hur många barn med funktionsnedsättning som
finns ute i våra förskolor. Dessa barn ska ha lika stora rättigheter som andra barn att få 
känna sig delaktig i gemenskapen i gruppen.

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt 
samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta 
är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen (Skolverket, 1998, s. 3).

Skolverket (1998) trycker på allas lika värde och utifrån det och våra egna erfarenheter 
har vi bestämt oss för följande syfte. 
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Syfte och frågeställning

Vårt syfte är att belysa förskollärares syn- och arbetssätt samt deras egna tankar gällande 
den egna kompetensen, när det gäller barn med funktionsnedsättning i den reguljära 
förskolan. 

 Vilket synsätt har pedagoger på barn med funktionsnedsättning i den reguljära 
förskolan vad gäller barns diagnos, status och kommunikationssvårigheter?

 Hur arbetar pedagoger med barn med funktionsnedsättning i den reguljära 
förskolan vad gäller barns diagnos, status och kommunikationssvårigheter?

 Vad finns det för lärande för barn med funktionsnedsättning i en 
integrerad/inkluderad barngrupp ur ett sociokulturellt perspektiv?

Syftes precisering

Vi kommer även att titta på vad pedagogerna har för synsätt utifrån olika 
specialpedagogiska perspektiv.

Avgränsning

Vi har valt att avgränsa vår studie genom att titta på olika faktorer, så som ett barns
diagnos, status, kommunikationssvårigheter samt lärande. Vårt val beror på att vi under 
vår litteraturgenomgång fann dessa faktorer som framträdande och valde därför att
fördjupa oss i dem. Vi vill även belysa vad pedagoger anser om sin kompetens i arbetet 
med barn med funktionsnedsättning.
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Begreppsdefinitioner 

Socialstyrelsen (2007) skriver om hur begreppet handikapp som nu avråd att användas
har ändrats till funktionshinder. I dag skiljer man på funktionshinder och 
funktionsnedsättning. De skriver följande:

 Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. 

 Funktionshinder beskriver den begränsning som en funktionsnedsättning innebär 
för en person i relation till omgivningen.

Inkludera: Ett barn som är inkluderat i en verksamhet är med i gemenskapen och deltar i 
det som händer i förskolan (Brodin, 2008). Nilholm (2006) menar att inkludering betyder 
att förskolan skall anpassas till alla barns olikheter.

Integrera: Ett barn som är integrerad i en förskola finns i samma lokaler som andra barn.
Barnet går dock ofta ifrån barngruppen och får individualiserad undervisning och deltar 
inte i någon större utsträckning i verksamheten. Helheten, det vill säga verksamheten är 
inte anpassad till delarna, det vill säga barnen (Nilholm, 2006).

Segregera: Norman (2009) skriver på skolverkets hemsida. Hon menar att när 
särskiljning av barn äger rum inom skola och förskola sker en segregering. Det är då inte 
längre fråga om en likvärdig skola för alla.

Reguljära förskolan: Här avser vi den kommunala förskolan, ingen specialförskola för 
barn med funktionsnedsättning.

AKK/TAKK/TSS: Tecken som används för att förstärka det verbala språket 
(Hjälpmedelsinstitutet, 2002).

Centrala Stödteamet: Hjälper kommunens förskolor i deras arbete med barn i behov av 
särskilt stöd. (Luleå Kommun)

Habiliteringen: Finns på sjukhuset och ger ”råd, stöd och behandling i samband med 
varaktiga och medfödda funktionshinder” (Norrbottens Läns Landsting, 2010).
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Bakgrund

Sociokulturellt perspektivet - en syn på lärande

Vi har valt att utgå från Vygotskijs tankar om barns utveckling. De stämmer väl överens 
med våra egna åsikter om lärande. Vi anser att barn med funktionsnedsättning kan göra 
stora vinster i interaktion med barn i den reguljära förskolan. Sträng och Persson (2003)
tar upp Vygotskijs teorier om att inlärningsprocessen är starkt beroende av kulturen och 
miljön. Språket ses som det övervägande redskapet i utvecklingen, det hjälper människan 
i samspelet med sin omvärld. Författarna skriver vidare: ”Barnet lär sig genom att 
uppmärksamma hur andra gör, själva agera och kommunicera med människor i 
omgivningen på de sätt de tillåter och uppmuntrar” (s. 90). Säljö (2000) lyfter även vikten 
av interaktion som hjälp att tolka verkligheten. Det barnet lär tillsammans med andra har 
det nytta av i kommande situationer vad gäller förståelse och kommunikation. Barn med 
funktionsnedsättning är i stort behov av att interagera med andra människor för att lära 
sig. De lär genom att se hur andra gör i vissa situationer, men det kan ta lång tid att 
befästa kunskaperna. Hellström (1993) menar att det krävs stor uthållighet från 
pedagogerna vad gäller arbetet med barn med funktionsnedsättning. Det tar ofta lång tid 
för dessa barn att lära. ”Deras värld behöver vara förutsägbar, åskådlig, begriplig, enkel. 
De behöver mycket uppmuntran, vägledning och stöd” (Hellström, 1993, s. 68).
Skolverket (1998) stödjer även tanken om alla barn ska få det stöd det behöver för att 
kunna samspela och känna gemenskapen i barngruppen.

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat 
med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och 
samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan 
blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn skall få erfara den 
tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig 
vara en tillgång i gruppen (s. 5).

Fem specialpedagogiska perspektiv

1. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) menar att i det relationella perspektivet
läggs fokus på interaktionen mellan människan och hennes miljö, från individ- till 
samhällsnivå. När fokus ligger på miljön väljer de att tala om barn i svårigheter istället 
för barn med svårigheter. Även Bladini (2004) skriver om miljön och om de svårigheter 
som uppstår när omvärldens krav blir för stora för individens förutsättningar. Då ”talar 
man i termer av elever i svårigheter och söker mer långsiktiga och övergripande 
lösningar” (s. 30). Persson (2007) skriver om det Bladini tar upp ovan, han menar att i ett 
relationellt perspektiv läggs fokus på hur miljön ska kunna förändras för att varje barn 
ska kunna lära utifrån dennes förutsättningar. Undervisningen skall alltså anpassas efter 
de olika individuella behoven. I det relationella perspektivet lägger man de 
specialpedagogiska insatserna på både miljö, barn och pedagoger, det är inte endast en 
pedagog som har ansvaret utan hela arbetslaget involveras för att stödja barnet.

Rosenqvist (2007) konstaterar i sin forskning att den pedagogiska situationen berörs av 
specialpedagogikens behov av förändring av barnets lärandemiljö. I ett relationellt 
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perspektiv kan pedagogen ”betrakta pedagogik och specialpedagogik som 
kommunicerande kärl” (s. 114). Pedagogiken ses som snäv och inriktad mot barn med 
typisk utveckling, det vill säga en utveckling som de flesta barn följer. Det innebär att de 
barn som inte håller sig inom ramen för detta faller utanför. Det krävs då
specialpedagogiska insatser som ses som en bredare väg. På det sättet får fler barn den 
hjälp och det stöd de behöver. ”Det snäva sättet skulle i sammanhanget representera ett 
kategoriskt perspektiv och det breda ett relationellt” (s. 114).

2. Det kategoriska perspektivet har dominerat verksamheten inom specialpedagogiken. 
Det finns belägg för att anta att det fortfarande är så idag trots en strävan mot ett 
relationellt perspektiv. Svårigheten att nå dit tros bero på att specialpedagogiska insatser 
oftast sätts in i akuta situationer. Problemen läggs hos barnet eller det kan också anses 
ligga i hemmiljön. När specialpedagogiska insatser sätts in så är de kortsiktiga och de 
fokuserar endast på de svårigheter barnet har. Ansvaret för insatserna ligger hos till 
exempel specialpedagog eller speciallärare (Persson, 2007). Emanuelsson, m.fl. (2001) 
menar att kravet på specialpedagogiska insatser i förskolan har ökat under årens lopp. Det 
beror på förskolans nya fokus på lärande och utveckling. Liksom i skolan finns det nu 
formulerade mål och läroplaner. Det ses som viktigt att stöd insatserna sätts in tidigt, 
inom forskningen talas det om ”early intervention”. Det kategoriska perspektivet är 
kompatibelt med denna tanke även om forskningen delvis har drag av ett relationellt 
perspektiv.

Tabell 1 
Översikt av relationellt och kategoriskt perspektiv.

Ett relationellt perspektiv Ett kategoriskt perspektiv

Uppfattning av pedagogisk 
kompetens

Förmågan att anpassa 
undervisning och stoff till 
skilda förutsättningar för 
lärandet hos eleverna

Ämnesspecifik och 
undervisningscentrerad 

Uppfattning av special-
pedagogisk kompetens

Kvalificerad hjälp att 
planera in differentiering i 
undervisning och stoff

Kvalificerad hjälp 
direktrelaterad tillelevers 
uppvisade svårigheter

Orsaker till special-
pedagogiska behov

Elever i svårigheter. 
Svårigheter uppstår i mötet 
med olika företeelser i 
utbildningsmiljön

Elever med svårigheter. 
Svårigheter är antingen 
medfödda eller på annat sätt 
individbundna 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet

Fokus för special-
pedagogiska åtgärder

Elev, lärare och 
lärandemiljö

Eleven 

Förläggning av ansvaret för 
specialpedagogisk verksam-
het

Arbetsenheter (-lag) och 
lärare med aktivt stöd från 
rektor

Specialläraren, 
specialpedagogen och 
elevvårdspersonal

(Persson, 2007, s.167)
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3. Grunden för det kompensatoriska perspektivet ligger på en medicinsk nivå och 
diagnosen ses som viktig. I det kompensatoriska perspektivet delas människor in i fack 
och deras svårigheter kompenseras. Perspektivet följer tre steg, dessa behöver dock inte 
komma i den ordningen samt att det kan gå in i varandra:

1. ”identifiering av problemgrupper,
2. sökandet efter psykologiska och neurologiska förklaringar och
3. skapandet av metoder för att kompensera för problemet” (Nilholm, 2007, s. 25).

När kartläggningen av barnet är gjort kan förskolans pedagoger se vilka pedagogiska 
åtgärder som är nödvändiga (Nilholm, 2007).

4. Nilholm (2007) menar att det kritiska perspektivet ifrågasätter specialpedagogiken 
och mycket som det kompensatoriska perspektivet står för. Inom detta perspektiv finns 
det inte bara en sanning. Ett barns misslyckande beror på yttre faktorer och diagnosen är 
inte väsentlig. Förskolan ska kunna skapa en miljö som passar alla barns individuella 
behov. Nilholm refererar till Skrtic som menar att i ett demokratiskt samhälle så ska en 
skola för alla kunna skapas. 

Det är ofta vanligt att finna en medelväg mellan det kompensatoriska och kritiska 
perspektivet. En forskare som utgår från det kompensatoriska perspektivet kan ofta se det 
positiva för barn med funktionsnedsättning att delta i den reguljära förskolan. Samtidigt 
kan forskare inom det kritiska perspektivet erkänna att individer har individuella behov 
och att det då kan vara svårt att undvika en kategorisering (Nilholm, 2007).

5. Nilholm (2005) menar att dilemmaperspektivet grundar sig på det nutida 
utbildningssystemet. I förskolan ska pedagogerna kunna se barnens olikheter. Alla barn 
ska få chans att lära tillsammans men ändå med hänsyn till det individuella behovet som 
varje barn har. Dilemmat är om barnen ska placeras i olika fack för att lättare kunna 
bedöma olika gruppers behov eller ska kategorisering uteslutas och barnen ses som 
individer . Nilholm frågar sig ”ska vi bejaka mångfald eller värdera skillnader?” (s. 135). 
Dilemman skall kunna hanteras i sociala processer istället för att försöka finna vägar för 
att lösa dessa. Nilholm (2007) tar upp tre punkter i dilemmaperspektivet:

 ”Individ kontra kategori,
 brist kontra olikhet och
 kompensation kontra deltagande” (s. 68)

Trots strävan mot att bemöta alla barn som individer och utgå från enskilda behov så sker 
det både en synlig och osynlig kategorisering av barn. Faran med att inte använda sig av 
kategorisering är att man lätt kan missa barn som kanske behöver mer hjälp och stöd än 
andra. I ett dilemmaperspektiv väljer man att hellre titta på barns olikheter än att fokusera 
på deras brister. I den tredje punkten funderar de som arbetar med barnet över om barnet 
svårigheter ska behandlas individuellt eller om omgivningen i exempelvis förskolan ska 
förändras för att passa alla barns behov.
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En kort tillbakablick över barn med funktionsnedsättning i samhället

Hill och Rabe (1987) lyfter hur människor med funktionsnedsättning försummats och 
blivit uteslutna från samhället genom tiderna. Människor med förståndshandikapp har 
varit särskilt utsatta då de inte erhållit samma rättigheter som andra medborgare. Den 
pedagogiska verksamheten för barn med funktionsnedsättning startade enligt Åman 
(2006) på 1800-talet. Det var inte tal om att samhället skulle bistå med hjälp utan det var 
oftast privatpersoner eller olika föreningar som startade verksamheter för dessa barn. 
Fördomar mot människor med funktionsnedsättning levde kvar långt in på 1960-talet. 
Föräldrar blev uppmanade att lämna ifrån sig sina funktionsnedsatta barn. De som valde 
att ha dem kvar i hemmet fick mycket litet stöd. Blom (1999) skriver dock att politikernas 
strävan under 1960-talet var att personer med funktionsnedsättning skulle integreras med 
den övriga befolkningen, politikerna ville minska de sociala handikapp som uppstod vid 
en segregering. Åman (2006) berättar att den nya barnomsorgslagen kom 1986. 
Kommunen fick då ansvaret att ordna barnomsorg till alla funktionshindrade barn.

Integrera eller inkludera 

Hill och Rabe (red. 2001) översätter ordet mainstreaming med det svenska ordet 
integrering som betyder ”tuff eller bred väg”, där alla kan ta sig fram, det vill säga ”en 
skola för alla”. Nilholm (2007) skriver om när begreppen integration och mainstreaming 
kom, tanken var att elever i behov av särskilt stöd skulle få utbildning i den ordinarie 
skolmiljön. I Barnkonventionens artikel 23 (bilaga 1) står det att läsa om barn med 
funktionsnedsättning och deras rättigheter i samhället där de ska ha en aktiv deltagande 
roll. Nilholm (2006) diskuterar begreppen inkludering och integrering, av dessa två 
föredrar han att använda sig av ordet inkludering. Han väljer att se inkludering som en 
process och inte ett tillstånd som han anser att integrering är. Forslund och Jacobsen 
(2000) menar dock att barn alltid kommer att kunna hamna utanför en gemenskap då 
människor väljer sina kamrater efter hur personkemin överensstämmer. Det kan då vara 
till gagn för barnet att ha en resursperson som kan hjälpa barnet att hitta vägar för att få 
tillträde till gemenskapen i barngruppen. Det finns en fara med att barnet alltför mycket 
säras från barngruppen då det får individanpassad träning med sin resursperson. Barnet
kan då ses som avvikande och segregationen är ett faktum. Barn med 
funktionsnedsättning kan ha ett stort behov av avskildhet och lugn och ro vid 
lärandesituationer. Det gäller dock att ha en balansgång då det finns ett stort lärande i att 
umgås med barn med typisk utveckling. Barn med typisk utveckling kan även de ha ett 
utbyte av inkluderingen. Forslund och Jacobsens intervjustudie visade att det inte var ett 
val mellan att inkludera eller exkludera utan att möjliggöra inkludering så långt som 
möjligt. Hill och Rabe (red. 2001) lyfter den strävansvärda demokratiska människosynen:

Det tål kanske att upprepas ännu en gång, att den motivering som gör integrerad 
undervisning angelägen att eftersträva är en demokratisk motiverad människosyn. Allas 
medverkan behövs för att helheten, samhället, ska fungera bättre. Avskiljande av vissa 
individer betyder förlust av resurser och utvecklingsstimulans. Alla tilltros, utifrån vars 
och ens förutsättningar, en förmåga till utveckling. Genom sina specifika förutsättningar 
har var och en också särskilda och väsentliga bidrag till utvecklingen av den kollektiva 
gemenskapen och verksamheten (s. 16).
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Forslund och Jacobsen (2000) har svårt att finna uppgifter som lyfter inkluderingens för-
respektive nackdelar. De skriver om barnet med funktionsnedsättnings försvinnande. 
Försvinnandet ansåg de berodde på att inkluderingen fungerat bra och att dessa barn tog 
lika mycket plats som övriga barn i gruppen. De menar att ”personalgruppen verkar med 
andra ord ha gett integrationstanken sitt fulla stöd och betraktat den som självklar” (s.
153). Skogman (2004) skriver om barns positiva upplevelser av att umgås med barn med 
funktionsnedsättning. De får en större acceptans för personer med olika livsvillkor som 
vuxna, vilket är bidragande till den kulturella mångfalden. Vid en integrering av barn i 
behov av särskilt stöd anser Skolverket (2005) att dessa barn gynnas av mindre 
barngrupper samt högre personaltäthet. Även Werdin och Ås (2007) tar upp de 
kommunikativa vinsterna med att dela den stora gruppen i mindre grupper. I en mindre 
grupp är det lättare att komma till tals och kommunikationen blir mer spontan.

Vilken status får barn med funktionsnedsättning i barngruppen

Hill och Rabe (1987) menar att trots målet med att integrera barn med 
funktionsnedsättning i den reguljära förskolan visade flera studier under 1980-talet på att 
samspelet mellan barn med funktionsnedsättning och övriga barn inte behöver uppstå. 
Hill och Rabe (1990) belyser vidare de svårigheterna för ett utvecklingsstört barn att 
uppbringa en hög socialstatus inom barngruppen. De får ofta en låg status vilket påverkar 
självbilden. Det gör att nya avvikande beteenden kan uppstå. Sjöberg (1997) skriver om 
barns status och menar att barn med funktionsnedsättning status beror på flera faktorer. 
Barn som har ett väl utvecklat språk accepteras lättare än de med 
kommunikationssvårigheter. Vissa av barnen med funktionsnedsättning fick högre status 
genom sin resursperson, det förtäljer dock inte varför det var så. Forslund och Jacobsen 
(2000) menar dock att i barns värld normaliseras olikheter snabbt och barn har lättare att 
acceptera avvikande beteenden hos andra barn. Barnen är mer lik än olik varandra ändå. 
Skär (2002) skriver om hur de vuxnas förhållningssätt mot barn med 
funktionsnedsättning påverkar de övriga barnens inställning till barnet med 
funktionsnedsättning. Werdin och Ås (2007) menar att pedagogerna ständigt måste arbeta 
i barngruppen på att alla människor är olika men är lika mycket värd ändå, alla är bra på 
något och olikheter ska gärna lyftas som en styrka.

Diagnosens betydelse

Det diskuteras mycket om diagnosens betydelse. Föräldrar och pedagoger kan känna en
lättnad över ett barns diagnos. De får då reda på varför barnet har ett avvikande beteende. 
En diagnos kan dock göra att föräldrar och pedagoger enbart ser till barnets svårigheter 
och glömmer det barnet faktiskt kan (Atterström & Persson, 2000). Diagnoser används 
som ett sätt att se vad barnet behöver för att klara sin vardag. Det är viktigt att inte endast 
utgå från en diagnos när man ser till barnets svårigheter. Istället för att lägga 
tillkortakommanden hos barnet bör de vuxna fokusera på samspelet och miljöns 
påverkan. Diagnoser ger barn rätt till stöd av olika slag, men det säkerställer inte att 
barnet får det tillfredsställande stöd och hjälp det behöver (Sandberg, red., 2009).
Skolverket (1998) menar att förskolans personal skall kunna bemöta alla barn utifrån de 
behov och de förutsättningar som de har. Armstrong, Armstrong & Burton (red. 2000) tar 
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upp hur det är i England och Australien, det vill säga att en diagnos kan hjälpa barnet att 
få det stöd det har rätt till:

Inclusive schooling according to traditional special educational perspectives is seen as a 
technical problem to be solved through diagnosis and remedial interventions. Typically 
this generates policies whereby the expert professions are called in to identify the nature 
and measure the extent of disability. This is followed by highly bureaucratic 
ascertainment processes where calculations of resources, human and material, are made 
to support the locating of the disabled child in the regular school or classroom (s. 143).

Enligt Skolverket (2005) ska det dock inte behövas en diagnos för att barn ska få rätt till 
stödresurser. Förskolans personal och rektors bedömning ska tas i starkt beaktande när en 
kommun beslutar om stödresurs skall tilldelas. När barngruppen är mindre samt 
personaltätheten högre minskar behovet av en diagnos. Det finns då både utrymme och 
tid för pedagogerna att tillgodose barnens individuella behov. 

Dilemmat med kommunikationssvårigheter

Skolverket (1998) säger att ”arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen 
genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveck-
ling” (s.10). Ett barn som har en kommunikationsstörning har en fördröjd och avvikande 
språkutveckling (Nationalencyklopedin, 2009). Sandberg (red. 2009) menar att barn med 
kommunikationssvårigheter har svårt med att hävda sig i mötet med andra. När de ska 
tala behöver de oftast lång tid på sig. Det kan bero på att de använder alternativ 
kommunikation som tecken som stöd, AKK eller bildstöd. För att barnen skall kunna 
uttrycka sig måste den andra parten i samtalet ge barnet både tid och utrymme så att det 
kan delta på sina egna villkor. Enligt Werdin och Ås (2007) måste de vuxna se till att 
barnen blir delaktiga i barngruppen. I leken sker ofta kommunikationen snabbt mellan 
barnen och då kan det vara svårt för ett barn med kommunikationssvårigheter att hinna 
med. De vuxna får hjälpa barnet att hitta ett språk som fungerar i lek och de övriga 
barnen måste lära sig tolka och ta hänsyn till barnet med kommunikationssvårigheter. 

Bladini (2004) tar upp dilemmat med kommunikationssvårigheter vilket kan skapa en 
rädsla hos de övriga barnen som inte kan tolka barnet med kommunikationssvårigheter. I 
det relationsinriktade perspektivet är kommunikationen grunden för lärandet. Lärandet 
sker i samspel med omgivningen. Sandberg (red. 2009) lyfter att barn som har svårigheter 
i sin kommunikation kan ha problem att fungera optimalt i en barngrupp. När orden inte 
räcker till får barnet ofta ett aggressivt beteende. Bristen ligger inte endast hos barnet 
med kommunikationssvårigheter utan även hos de övriga barnen och hos pedagogerna då 
teckenkommunikationen inte är fullt utvecklad. En variant av teckenkommunikation är 
TSS (Tecken Som Stöd) som flera av barnen med funktionsnedsättning kan ha nytta av. 
När pedagoger använder sig av TSS är det viktigt att de använder detta i alla situationer 
och inte endast i de vuxenstyrda aktiviteterna. Pedagogerna ska även uppmuntra de 
övriga barnen att använda TSS i kommunikation med det språkstörda barnet. Brodin 
(2008) anser dock att alla barn inte har möjlighet att använda sig av TSS eller tekniska 
hjälpmedel. Det kan bero på en fysisk omöjlighet eller en intellektuell 
funktionsnedsättning.  För dessa barn är det viktigt att omgivningen lär sig tolka barnets 
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signaler, kroppsspråk, mimik och eventuella ljud. AKK betyder Alternativ 
Kompletterande Kommunikation och används i syfte att förstärka det talade språket.
Enligt Brodin är metoden ”behandlingsinriktad, vilket innebär att man försöker finna 
lösningar på tal- och kommunikationsproblem” (s.85). Sandberg (red. 2009) menar att det 
är viktigt att förskolans miljö är språkstimulerande. Det hjälper både vuxna och barn med 
och utan kommunikationssvårigheter. Det kan ske genom att förskolan sänker ljudnivån 
genom ljudisolerande material i tak, väggar och möbler. Barngruppen kan även delas in i 
mindre grupper för att kommunikationen ska bli lättare. En mindre grupp kan hjälpa 
barnet att synas och komma till tals, Brodin (2008) skriver om vikten av lek för att 
utveckla kommunikation. Kommunikationen i sig betyder mycket för barns totala 
utveckling. Hon menar att:

Ett barn som gång på gång försöker kommunicera och inte blir förstått blir passivt och till
slut upphör barnets intresse för att kommunicera. Man kan säga att barnet lär sig att det 
inte lönar sig att vara aktiv och detta tillstånd kan man kalla inlärd hjälplöshet (s. 26).

De vuxna måste vara observant på när barnet med kommunikationssvårigheter vill prata 
och på så sätt göra de övriga i gruppen observant på detta. Barnet med 
kommunikationssvårigheter kan även öva på att ge tydligare tecken som exempelvis ljud 
eller en min som visar att nu vill det kommunicera (Werdin & Ås, 2007).

Kompetensen hos pedagogerna

I den litteratur vi gått igenom verkar det vara genomgående att pedagoger känner en brist 
på kompetens för att möta barn med funktionsnedsättning. Brodin (2008) lyfter 
exempelvis svårigheten med integrering av barn med funktionsnedsättning. Dessa kan 
vara faktorer så som brister i pedagogers utbildning, personalbrist, stora barngrupper, 
bristande kontakt med vårdnadshavare eller bristande förberedelse inför barnets start i 
förskolan. Hill och Rabe (red. 2001) skriver att avsaknaden av kompetens skapar en 
känsla av otillräcklighet, rädsla och oro. Pedagoger behöver få en djupare kunskap om 
olika funktionsnedsättningar för att förstå svårigheter som kan uppstå och orsaken till 
dessa, detta är av vikt för att kunna ge dessa barn de bästa förutsättningar för en fortsatt 
utveckling. Sandberg (red. 2009) menar att barngrupperna i dagens förskola är stora 
vilket medför att det inte är ovanligt att det finns fler än ett barn som är i behov av 
särskilt stöd. Kraven på förhöjd kompetens bland pedagogerna ökar, det finns flera 
perspektiv på kompetensutveckling, ett är att ta del av ny forskning på området, ett annat 
är att ”[…] få reflektera över förhållningssättet i den pedagogiska verksamheten” (s. 51). 
Genom kompetensutveckling av pedagoger gör hela barngruppen inte bara barnet med 
funktionsnedsättning en vinst. Pedagoger utvecklar sin förmåga att se och kunna anpassa 
verksamheten och miljön till de individuella behoven som vart och ett av barnen har.
Skolverket (1998) lyfter vikten av pedagogers kompetens för att få alla barn att känna sig 
delaktiga i barngruppen:

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är 
viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn 
skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att 
få uppleva sig vara en tillgång i gruppen ( s. 5).
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Kommunerna är tvungna att kompetensutveckla sin personal. Särskilt påtagligt blir detta 
när arbetsvillkoren förändras, det kan vara att det kommer ett barn med en 
funktionsnedsättning in i gruppen. Kompetensutveckling säkrar även kvalitén i förskolan
(Skolverket, 2005). 
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Metod

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter

Vi har valt att utgå från ett hermeneutiskt synsätt. Patel och Davidson (2003) skriver om 
förståelsen för respondentens livsvärld som hermeneutikern vill komma åt. Den finns att 
finna i både texter, det talade språket samt genom människors handlande. Förståelsen 
kommer i och med att hermeneutikern gör en personlig tolkning utifrån sin egen 
uppfattning. Den ses som viktig i arbetet av tolkningen av det berörda ämnet som 
forskningen gäller. Hermeneutikern tolkar först helheten för att sedan titta på de enskilda 
delarna i sin forskning. Han eller hon kan även försöka ta respondentens synvinkel för att 
kunna göra en bra tolkning av forskningsintervjun. Tolkningarna kan vara flera, men 
forskaren kan förespråka en som han eller hon tycker är bäst. Patel och Davidson talar
vidare om den hermeneutiska spiralen: ”Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny 
tolkning och ny förståelse, allt detta är delar i en helhet som ständigt växer och utvecklas 
och är uttryck för det genuint mänskliga” (s. 31). Det hermeneutiska synsättet stödjer den 
kvalitativa intervjun som informationsinhämtande metod. Vi har därför valt att använda 
oss av just den intervjuformen.

Informationsinhämtande metod 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskaren först bör fokuserar på insamling av
material om tidigare forskning kring ämnet. Vi har först läst tidigare texter om ämnet för 
att sedan samtala och diskutera. På så sätt har vi kunnat komma fram till en gemensam 
tolkning av materialet. Vi kunde först då färdigutveckla vårt syfte och våra 
forskningsfrågor. När vi samlat tillfredställande data om tidigare forskning kring ämnet 
bearbetade vi vår intervjuguide (bilaga 3). Den har givetvis sin utgångspunkt i våra 
forskningsfrågor. När intervjuguiden var klar och vi fått den kvalitetssäkrad bokade vi tid 
med våra tilltänkta respondenter. 

Genom vårt syfte och våra frågeställningar ansåg vi att vi bäst kunde få svar på våra 
frågor genom en kvalitativ forskningsintervju. Dalen (2008) skriver om den kvalitativa 
forskningsintervjun. Hon menar att det är en metod som passar när forskaren vill komma 
åt respondentens upplevda erfarenheter, funderingar och uppfattningar, vilket var det vi 
ville komma åt. Kvale och Brinkmann (2009) menar att tanken är att kunna redogöra för 
respondentens svar samt tolka dennes tonläge, mimik och kroppsspråk i det styrande 
temat vilket intervjun behandlar. I den beskrivande delen av intervjun vill intervjuaren 
fånga respondentens upplevelser, känslor samt hur denne agerar i olika situationer. I den 
specifika delen av kvalitativa forskningsintervjun fokuserar intervjuaren mer på konkreta 
situationer som respondenten upplevt. Intervjuaren ska visa intresse för vad som sägs och 
inte endast fastna i sina egna frågeställningar och hypoteser. Respondenten kan komma 
med information som intervjuaren själv inte hade tänkt lyfta, då gäller det att vara lyhörd 
för intervjuns byte av riktning. Den kvalitativa forskningsintervjuns fokus ligger på det 
öppna samtalet. Eftersom vi utgick från en frågeguide utan fasta frågor hände det att 
respondenten lyfte saker som vi inte tänkt. Men då fokus låg på ett öppet samtal så fick 
respondenten prata klart innan vi styrde in på de områden vi ämnade finna svar på till vår 
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studie. Kvale och Brinkmann (2009) att det under intervjun kan ske uttalanden som 
strider mot varandra. Det är då upp till intervjuaren att finna orsaken till 
motstridigheterna. De kan exempelvis bero på brister i intervjusituationen. En intervju 
kan även öppna upp för nya tankar och på så sätt kan respondenten ändra sig under 
samtalet. Innan vi utförde vår kvalitativa forskningsintervju var vi väl pålästa på området. 
Kvale och Brinkmann hävdar att det under intervjun utbyts synpunkter mellan 
intervjuaren och respondenten. De kan då påverka varandras åsikter men även 
meningsskiljaktigheter kan uppstå. Det är då möjligt att en försvarsposition intas av en 
eller bägge parter. En lyckad intervju kan leda till nya insikter för intervjupersonen om 
dennes livsvärld. Enligt Trost (2005) karakteriseras kvalitativa intervjuer av okonstlade 
och raka frågor, medan svaren ska vara utförliga och breda.

Undersökningspersoner 

Vi intervjuade fyra kvinnliga förskollärare som har erfarenhet av barn med 
funktionsnedsättning i verksamheten. De har varit verksamma inom förskolan i 17-29 år. 
Tre av dessa har under olika perioder arbetat med barn med funktionsnedsättning. Den 
fjärde pedagogen har arbetat mer kontinuerligt med dessa barn under många år.  
Intervjuerna genomfördes på fyra olika förskolor i Luleå Kommun. För att finna dessa 
respondenter fick vi hjälp av en talpedagog i Luleå Kommun. Trost (2005) menar dock 
att användning av ”nyckelpersoner” det vill säga talpedagogen i vårt fall kan ge oss en 
homogen grupp av respondenter och vid många av de kvalitativa intervjuerna vill 
forskaren dock komma åt variation i svaren. Vi anser emellertid att ålder, 
yrkesverksamma år samt det personliga synsättet kan ge oss den variation vi önskar i våra 
kvalitativa intervjuer. Trost skriver vidare att det är kvalitén på intervjuerna som är det 
viktiga och inte kvantiteten. Visar det sig att vi inte får den information vi söker efter får 
vi söka fler respondenter för nya intervjuer. När vi funnit en mättnad i svaren kan vi
analysera och dra slutsatser av insamlad data. 

Undersökningsupplägg 

När vi med hjälp av talpedagogen fått tilltänkta respondenter till vår undersökning 
författade vi ett mejl till dessa. Vi berättade om vårt syfte samt frågade om de kunde 
tänka sig att ställa upp på en intervju. Vi skrev även att vi skulle höra av oss närmare 
inför intervjuerna. När vi kände oss redo för att intervjua ringde vi alla respondenter och 
bokade tid för intervjuer. Inför intervjuerna var vi i god tid på respektive förskola för att 
kunna förbereda oss med bland annat ljudupptagning. Respondenten fick först ett 
samtyckesbrev (bilaga 2) att läsa igenom. Där informerade vi om de etiska överväganden 
som vi tagit fasta på. När respondenten läst igenom och godkänt skrev vi under med vår 
namnteckning. Intervjun utfördes utifrån en frågeguide med olika samtalsområden. Det 
gjorde att intervjun blev ett öppet samtal. Tre av intervjuerna ägde rum i ett kontor på 
förskolan. Den fjärde intervjun utfördes i ett rum inne på avdelningen medan barnen var 
ute. Alla intervjuer genomfördes utan störningsmoment. Efter intervjuerna transkriberade 
vi dessa för att lättare kunna analysera och dra slutsatser av förskollärarnas svar.
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Reliabilitet och validitet

Vi anser att vår reliabilitet det vill säga trovärdighet har höjts då vi valt att vara två under 
intervjuerna. Reliabiliteten ökar även när vi använder oss av citat från intervjuerna. Trost 
(2005) anser dock att det är lite egendomligt att prata om reliabilitet vid kvalitativa 
intervjuer. För att öka reliabiliteten så ska intervjufrågorna ställas på samma sätt och 
intervjusituationen ska vara densamma. Vid kvalitativa intervjuer används inga fasta 
frågor utan intervjuaren använder sig av en frågeguide med frågeområden. Det kan då 
vara svårt för en annan forskare att upprepa vår undersökning och finna reliabilitet. Den 
kvalitativa intervjuaren får istället vara observant på kroppsspråk, mimik samt 
tonlägesförändringar, för att kunna analysera trovärdigheten i svaren.

Kvale och Brinkmann (2009) skriver om valideringens sju stadier. De är tematisering,
planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering. Vi anser att det område 
vi valt är av intresse att undersöka. För att kunna bemöta alla barn professionellt krävs det 
större kunskap om människors olikheter. I vårt planeringsstadium förberedde vi oss 
genom att söka och kontakta respondenter. Vi utarbetade sedan en frågeguide samt 
utformade ett samtyckesbrev där vi förklarade vårt syfte. Samtyckesbrevet innehöll även
respondentens rättigheter enligt etiska principer. Inför intervjuerna förberedde vi oss 
genom att skriva stödord till frågeguiden. Vi upplevde svårigheter i att få uttömmande 
svar från respondenterna. Vi tror detta beror på vår egen okunnighet i att intervjua. En 
pilotundersökning hade kunnat hjälpa oss att se våra styrkor och svagheter inför den 
riktiga undersökningen. Efter intervjuerna transkriberade vi dem. Vi använde oss sedan 
av transkriberingen i vår studie. Mycket av texten har vi valt att omvandla till skriftspråk. 
Vi anser att det gör vår egen text mer läsvänlig. Vi använder oss även av direkta citat från 
intervjuerna för att öka trovärdigheten. I den övriga texten har vi varit noga med att inte 
förvränga det talade språket när vi översatt det till skriftspråk. Vi anser att vår analys är 
valid på grund av våra frågors relevans i förhållandet till vårt syfte. Tolkningarna vi har 
gjort anser vi är hållbara då vi funnit många paralleller till vår bakgrund. Vår 
undersökning håller en hög valid nivå då vi undersökt det vi ämnat. Vår rapportering av 
undersökningens resultat upplever vi som väl strukturerad. Vi anser även att vi tydligt 
kopplat resultatet mot syfte och bakgrund.   
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Etiska överväganden

Informationskravet

Innan vi startar ska vi enligt Kvale och Brinkmann (2009) ge en kort information om 
målet med intervjun till respondenten, denne ska även få veta att deltagandet är frivilligt 
och rätten att dra sig ur finns när som helst under intervjun. Detta gjorde vi genom att 
lämna ett samtyckesbrev (bilaga 2) innan intervjun startade. 

Samtyckeskravet

Innan en intervju startar ska enligt Trost (2005) ett samtycke erhållas av respondenten,
det brukar inte vara svårt att få detta när det gäller en vuxen. När respondenten fått vårt 
samtyckesbrev och gett sitt godkännande skrev vi under och intervjun kunde starta.

Konfidentialitetskravet 

Kvale och Brinkmann (2009) lyfter vikten av att respondenten får veta att information om 
denne kommer att behandlas konfidentiellt. Det vill säga att personens namn samt 
eventuella arbetsplats ej kommer att röjas. Konfidentiellitet är i första hand till för att 
skydda intervjupersonens integritet men det forskarna även chans till att tolka 
respondentens uttalanden utan att denne har möjlighet att yttra sig. Vi anser att 
respondenten ska kunna känna sig trygg i en intervjusituation vad gäller 
konfidentialiteten. På ett enkelt sätt hade vi sammanfattat detta i samtyckesbrevet för 
respondenten.

Nyttjandekravet

Vi avser att endast använda respondentens svar i vår rapport och enligt Nyberg (2000) 
ska intervjuaren informera respondenten om hur och var dennes svar kommer att 
användas.

Ljudupptagning

Vi avser att spela in våra intervjuer om respondenterna godkänner detta. Vi upplever att 
det kan vara till en stor hjälp när vi senare ska analysera och tolka intervjuerna. Trost 
(2005) tar upp för- och nackdelar med detta. En fördel är att vi kan transkribera intervjun 
ordagrant efteråt. En annan är att vi kan lyssna på betoningar och uttryck som 
respondenten använt sig av. Intervjuaren kan även kritiskt granska sina starka samt svaga 
sidor i intervjusituationen och dra lärdom av det. Till nackdelarna hör att många 
respondenter kan tycka det är obehagligt att bli inspelad. Säger denne nej så måste
intervjuaren acceptera detta. Då bör han/hon vara beredd med ett anteckningsblock 
istället. Ljudupptagningen bör vara så osynlig som möjligt för att inte hämma och orsaka 
obehagskänsla hos respondenten. Vi valde att använda oss av en bärbar dator vid 
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ljudupptagningen. Vi var noga med att vända bort skärmen från respondenten då det 
annars hade kunnat störa under intervjun.
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Resultat och analys

Vi har valt att sammanställa svaren från våra kvalitativa intervjuer genom att dela upp 
pedagogernas svar i kategorierna diagnos, status, kommunikation, lärande och 
kompetensen hos pedagogen. Vi har valt att göra på detta vis eftersom det underlättar vid 
vår analys av vilket specialpedagogiskt perspektiv som förskollärarna arbetar utifrån samt 
om de arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv vad gäller lärande. Efter varje kategori 
har vi gjort en analytisk sammanställning där vi drar paralleller mot vår bakgrund. När 
respondenterna benämner barnen som han eller hon väljer vi att kalla barnet x för att öka
konfidentialiteten.

Resultat av diagnosens betydelse

Pedagog 1 kunde i början av sin karriär uppleva att en diagnos var viktig för både 
personal och föräldrar. Idag anser hon dock att diagnosen inte är så viktig för personalens 
skull. Hon menar att en professionell pedagog ska kunna möta alla barn oavsett diagnos 
och se barnets individuella behov. Hon tycker att det för föräldrarnas skull kan vara en 
lättnad att få en diagnos, hon uttrycker sig ”för dem tror jag att det är bra att få en diagnos 
fast det inte ska vara så, men det är lättare att få hjälp om man har en diagnos”. Hon 
uttrycker också att en tidig diagnos kan förändras och bli fel då vissa barn är sena i sin 
utveckling.  Vi var intresserad av att få veta om/hur arbetssättet förändrades om barnet får
en diagnos. Hon berättar att det inte medvetet förändras. Deras filosofi var att inte ha 
bråttom med att få in en diagnos när ett nytt barn börjar på avdelningen. De ville lära 
känna barnet utan några förväntningar som en diagnos kan skapa. 

Pedagog 2 tycker att diagnosen kan vara en hjälp för hur hon ska förhålla sig gentemot 
barnet. En diagnos kan även skapa en större förståelse för barnets problem. Samtidigt 
tycker hon att det kan bli en stämpel, men enligt henne beror det på hur pedagogen
bemöter barnet. Det aktuella barnet som pedagogen utgår ifrån har i dagsläget ingen 
diagnos så pedagogerna arbetar med att stödja och hjälpa barnet i de situationer det 
behöver. Pedagogen lyfter att det var viktigt att ge tid till barnet att utföra olika saker 
”tillexempel vid påklädning, att man inte bara rusar på utan att de får ta den tid det 
tar”.Vi var intresserad av att få veta om/hur arbetssättet förändrades om barnet fick en 
diagnos. Hon antyder att arbetssättet kan förändras om diagnosen visar sig innehålla 
svårigheter som de missat eller inte vetat om på förskolan.

Pedagog 3 ser positivt på ett barns diagnos. Hon menar att det är bra för att kunna få hjälp 
och veta hur man ska stödja barnet. Pedagogen berättar att ”det finns möjlighet att få stöd 
och hjälp från Centrala stödteamet även om inte barnet fått någon diagnos”. En av 
fördelarna med en diagnos är att förskolans personal kan få hjälp från habiliteringen med 
saker som gällde det specifika barnet. Vi var intresserad av att få veta om/hur arbetssättet 
förändrades om barnet fick en diagnos, hon ansåg att arbetssättet kunde förändras vid 
fastställandet av en diagnos men gav ingen vidare förklaring. 
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Pedagog 4 ser positivt på ett barns diagnos men tycker dock att diagnosen inte är viktig 
för personalens skull. Hon anser att som professionell pedagog ska kunna möta alla barn 
oavsett diagnos och se barnets individuella behov. Hon menar också att det för 
föräldrarnas skull kan vara en lättnad att få en diagnos. Det kan underlätta för föräldrarna 
att söka det stöd och hjälp barnet behöver. Hon anser dock att ”idag är det snålt tilltaget 
med resurserna tyvärr, har man inte en diagnos så får man mindre stöd, så är det ju”.
Vidare lyfter hon att vid en diagnos kan pedagogerna få hjälp och stöd av habiliteringen 
och Centrala stödteamet. Vi var intresserad av att få veta om/hur arbetssättet förändrades 
om barnet fick en diagnos. Hon anser att arbetssättet inte förändras vid en diagnos ”då 
spelar det ingen roll om man har en funktionsnedsättning […] man tittar på vart barnet är 
och vad det behöver”. 

Analytisk sammanställning av diagnosens betydelse

Liksom Sandberg (red. 2009) kan alla fyra pedagoger se positivt på ett barns diagnos. En 
av dem svar att diagnosen kan vara en hjälp för hur man skulle förhålla sig gentemot 
barnet samt att det kan skapa en större förståelse för barnets problem. Pedagog 1 och 
pedagog 4 anser dock att diagnosen inte är viktig för personalens skull. De menar att man 
som professionell pedagog ska kunna möta alla barn oavsett diagnos och se barnets 
individuella behov. Deras tankar är helt i linje med Skolverket (1998) ”Omsorg om det 
enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet i 
förskolan. Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov” (s.4). Atterström 
och Persson (2000) säger liksom Pedagog 1 att det för föräldrarna kan vara en lättnad att 
få en diagnos då den kan förklara mycket av barnets avvikande beteende. Pedagog 4 
menar att föräldrarna har något att trycka på när det finns en diagnos. Pedagog 2 anser 
dock att en diagnos kan bli en stämpel och Atterström och Persson (2000) menar just att 
det är lätt att endast se till barnets svårigheter och glömma det barnets faktiskt kan.
Pedagog 2 och pedagog 3 anser också att en diagnos kan underlätta för föräldrarna att 
söka det stöd och hjälp barnet behöver men pedagog 4 hävdar att ”idag är det snålt 
tilltaget med resurserna tyvärr, har man inte en diagnos så får man mindre stöd, så är det 
ju”. Pedagog 2 och 4 lyfter dock att vid en diagnos kan pedagogerna få hjälp och stöd av 
habiliteringen och Centrala stödteamet. Pedagog 3 berättar att man kan vända sig till 
Centrala stödteamet utan att ett barn har en diagnos. Sandberg (red. 2009) skriver även 
om att en diagnos ger rätt till olika stödinsatser. Det är dock ingen garanti att stödet 
utformas så det gagnar barnet. Pedagog 4 menar just att en diagnos inte berättar vilket 
stöd som barnet är i behov av, utan pedagogen får utgå från det specifika barnet.

Vi var intresserad av att få veta om/hur arbetssättet förändrades om barnet fick en 
diagnos. Pedagog 2 och 3 antyder att arbetssättet kan förändras om diagnosen visar sig 
innehålla svårigheter som de missat eller inte vetat om på förskolan. Sandberg (red. 2009)
menar att en diagnos kan visa vad barnet behöver för att klara sig i livet. Pedagog 1 och 4 
anser dock att arbetssättet inte förändrades vid en diagnos, Pedagog 4 säger att ”då spelar 
det ingen roll om man har en funktionsnedsättning […] man tittar på vart barnet är och 
vad det behöver”. 
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Resultat av vilken status barn med funktionsnedsättning får i barngruppen

När vi valde att skriva om barn med funktionsnedsättning i den reguljära förskolan ville 
vi komma åt hur väl dessa barn var inkluderade i barngruppen. För att ta reda på det valde 
vi att beröra statusfrågan samt vilka faktorer som kan påverka den. 

Pedagog 1 berättar att särskilt utåtagerande barn kan få en låg status, hon menar att ”de 
förstör, kastar grejer, de kanske slåss”, Vidare berättar hon om att de har flera barn med 
funktionsnedsättning på avdelningen och då blir det inte lika tydligt att fokus hamnar på 
något specifikt barn. Alla barn har olika status och då skapas det en gruppdynamik. Ett av 
barnen anser hon ha lägre status. Det beror på att barnet har svårt att samspela vilket gör 
det svårt för x att leka med andra barn. Pedagogen anser dock att barnet inte far illa av 
detta på grund av barnets unga ålder. Hon berättar vidare att de inte tänker så mycket på 
status. Såvida inte ett barn utses till syndabock och får skulden för allt som händer på 
förskolan. Hon berättar att de istället arbetar för att ”stärka varje barn och öka 
självförtroendet och att alla kan någonting och alla är bra på någonting”.

Pedagog 2 tycker att de övriga barnen accepterar barnet med funktionsnedsättning. ”De 
förstår att x inte kan göra vissa saker” och att x behöver hjälp med vissa saker såsom TSS 
(tecken som stöd) vid kommunikation. För att höja ett barns status är det viktigt ”att man 
uppmärksammar de andra barnen, men titta vad x har gjort, hur x tänkte […] vad x kan”. 
Som pedagog tycker hon att man ska visa de övriga barnen att x är att räkna med i lek 
och gemenskap. Hon säger att x inte är helt med i gemenskapen ”utan det är ju där x 
behöver mycket stöd och hjälp från oss vuxna i lek och samvaro”. Det händer inte så ofta 
att andra barn vill leka med x. ”X blir ju på det sättet lite på sidan om, det är inget x mår 
dåligt av, inte än så länge”. Pedagogen berättar att detta är något som de är medvetna om 
och jobbar för att hjälpa x. 

Pedagog 3 anser att det specifika barnet är accepterat i barngruppen. Samtidigt uttrycker 
hon att barnet inte alltid naturligt är med i gemenskapen. Hon säger att ”ibland får x vara 
med när de andra leker, men det händer inte så ofta”. Hon uttrycker att 
kommunikationsproblemet kan vara orsak till att samspelet inte fungerar optimalt. 
Pedagogen berättar att de arbetar för att få med barnet genom att barnet får följa med på 
gymnastik och övriga aktiviteter med vuxenstöd. 

Pedagog 4 lyfter vikten av att visa barnen att olikheter är en tillgång. Det är viktigt att vi 
vuxna visar det som förebilder för barnen. För att höja ett barns status så får de vuxna 
hjälpa barnet att komma in i leken med de övriga barnen. Pedagogerna väljer även att 
dela in barngruppen i mindre grupper för att höja statusen. Hon säger även att den sociala 
biten är svår om inte barnet har kommunikationen samt förmågan att läsa av lekregler. 
Hon menar att det är av vikt att hitta vägar som fungerar, ”de ska fungera i det sociala 
livet så man får träna hela tiden, det är det viktigaste”. På avdelningen diskuterades det 
om huruvida x skulle placeras i en yngre eller äldre barngrupp. De kom fram till att den 
aktuella placeringen med de äldre barnen gjorde att x blev bemött med större förståelse 
utifrån sina svårigheter, än vad yngre barn hade kunnat göra. Pedagogen berättar dock att 
på avdelningen för de yngre barnen så är leksakerna och lekarna mer anpassade efter x 
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utvecklingsnivå. Pedagogerna på avdelningen har valt att ha ett samarbete med 
avdelningen för de yngre barnen för att x ska få det han behöver.

Analytisk sammanställning av vilken status barn med funktionsnedsättning får i 
barngruppen

Pedagog 1 menar att särskilt utåtagerande barn samt barn med samspelssvårigheter kan få 
en lägre status i barngruppen. Sjöberg (1997) menar att ett barns status beror på flera 
olika faktorer, ett kan vara en bristande förmåga att kommunicera. Ett barn med 
funktionsnedsättning som har ett väl fungerande språk accepteras enligt Sjöberg lättare av 
sina kamrater.  Utifrån de specifika barn pedagogerna utgår från under vår intervju så 
tycker de att barnen är accepterade i barngruppen. Forslund och Jacobsen (2000) menar 
att det kan bero på att barn har lätt att acceptera olikheter och avvikande 
beteendemönster. Pedagog 4 menar att det är viktigt att visa barnen att olikheter är en 
tillgång.  Hon anser att de vuxna ska vara en förebild när det gäller att visa sitt 
förhållningssätt gentemot andra människor och deras olikheter. Skär (2002) tar även hon 
upp hur de vuxnas förhållningssätt speglar barnens sätt att interagera med barnet med 
funktionsnedsättning. Werdin och Ås (2007) tar upp det pedagog 1 och 4 säger, vilket är
vikten av att lyfta och se olikheter som en styrka och betydelsen av att arbeta aktivt med 
värdegrundsfrågor. Pedagog 1 pratar om att stärka varje barn för att öka självförtroendet, 
medan pedagog 4 mer inriktar sig på gruppen som helhet.

Alla pedagoger berättar att de vuxna får hjälpa barnet att komma in i leken med de övriga 
barnen. Pedagog 4 väljer även att dela in barngruppen i mindre grupper för att höja 
statusen. Skolverket (2005) lyfter att barn med funktionsnedsättning gynnas i mindre 
barngrupper med en högre personaltäthet. Pedagog 4 säger att den sociala biten är svår 
om man inte har kommunikationen samt förmågan att läsa av lekregler. Hon menar att 
det är av vikt att hitta vägar som fungerar för barnet. Enligt Sandberg (red. 2009) kan 
detta ske genom att man delar in den stora gruppen i mindre grupper. Det kan hjälpa 
barnet att synas och komma till tals.

Dilemmat med kommunikationssvårigheter

I alla förskolor som vi besökte arbetade pedagogerna med TSS (tecken som stöd). De 
använde sig även av bildstöd i verksamheten. 

Pedagog 1 berättar om att hon aldrig mött ett barn som inte vill kommunicera. Om ett 
barn inte har ett fungerade verbalt språk gäller det att vi vuxna är uppmärksamma på när 
barnet visar signaler på att vilja kommunicera. Vi kan då erbjuda alternativa 
kommunikationsmedel. Hon berättar vidare om vikten av att kunna läsa av barnets 
kroppsspråk och mimik. Ett barn som inte har ett verbalt språk har det svårare i 
interaktionen med andra barn. Barnet väljer då oftast att umgås med vuxna. Pedagogen 
berättar om ett specifikt barn ”x kommer från en stor barngrupp så x har erfarenheter av 
att ha försvunnit i den stora barngruppen. Jag tror inte x riktigt har landat ännu. X har 
ännu inte insett fördelen med att leka med ett annat barn”. Hon fortsätter med att säga att 
de nu arbetar för att få in x i barngruppen. I arbetet med barn med 
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kommunikationssvårigheter lyfter hon att det är viktigt att ha ögonkontakt med barnet 
innan hon börjar tala och ”att inte prata för mycket, tala tydligt och tala långsamt” samt 
att den som talar ser att budskapet nått fram.

Pedagog 2 lyfter vikten av att finnas där som stöd när brister i kommunikationen uppstår. 
De vuxna får då tolka vad barnet menar eller vad det vill. Det är viktigt att barnet inte blir 
bortglömt. Den sociala biten är svår då det finns kommunikationsbrister. Hon berättar
även att de inte är så vanligt att de övriga barnen kommunicerar med barnet med
kommunikationssvårigheter. Pedagogen säger ”de har lärt sig tecken men använder dem
mest för sin egen skull och för att de tycker att det är roligt”. De övriga barnen har dock 
förstått att de måste kommunicera på ett annat sätt med x. 

Pedagog 3 anser att ett barns kommunikationssvårigheter kan skapa problem i samspelet 
med andra barn. Hon menar att ”barnen har svårt att förstå och tolka vad x vill och då är 
det viktigt att vi vuxna finns nära till hands för att stödja kommunikationen mellan 
barnen”. Hon berättar vidare att de använder sig av TSS (tecken som stöd) i alla 
situationer i förskolan. Alla barn på avdelningen har fått ett eget persontecken. Det kan 
vara första bokstaven i namnet eller kanske något de gillar, exempelvis lego. Barnen lär 
sig tecken fort, men använder sig inte av det i någon större utsträckning i 
kommunikationen med barnet som har kommunikationssvårigheter. 

Pedagog 4 anser att i en barngrupp där kommunikationssvårigheter finns är det viktigt att 
man arbetar med språk och kommunikationsutveckling. Ett barn som inte har en 
fungerande kommunikation har ofta svårt med den sociala biten. Ibland måste en vuxen 
gå in för att hjälpa och förklara för barnen hur de istället kan göra i samspelet med barnet 
som har kommunikationssvårigheter. På avdelningen har det diskuterats om x ska vara på 
en avdelning med yngre eller äldre barn. De kom fram till att det finns vinster för x att 
vara i en äldre barngrupp, för att få tillgång till barnens verbala språk. Hon menar att ”x
behöver höra andra barn prata för att få igång sina egna ljud”.

Analytisk sammanställning av dilemmat med kommunikationssvårigheter

Pedagog 1 menar att om barn inte har ett fungerade verbalt språk så gäller de att vi vuxna 
är uppmärksamma på när barnet visar signaler på att vilja kommunicera för att kunna 
erbjuda alternativa kommunikationsmedel. Werdin och Ås (2007) skriver om de vuxnas 
ansvar att kunna se när ett barn med kommunikationssvårigheter vill kommunicera. De 
ska då göra övriga barn observant på detta. Ett barn ska enligt oss få verktyg för att kunna 
kommunicera. Skolverket (1998) säger att barnen ska ha rätt att få ”stöd och stimulans i 
sin språk- och kommunikationsutveckling” (s.10). Pedagog 1 berättar vidare om vikten
av att kunna läsa av barnets kroppsspråk och mimik. Brodin (2008) menar att alla barn 
inte har möjlighet att använda sig av kommunikationshjälpmedel. Det är då enligt henne 
viktigt att kunna tolka kroppsspråk, mimik och eventuella ljud. Brodins syn stämmer 
alltså överens med den syn som pedagog 1 har.

Pedagog 1 menar att ett barn som inte har ett verbalt språk har det svårare i interaktionen 
med andra barn och väljer då enligt henne oftast att umgås med vuxna. Hon berättar om 
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ett specifikt barn ”x kommer från en stor barngrupp så x har erfarenheter av att ha 
försvunnit i den stora barngruppen. Jag tror inte x riktigt har landat ännu. X har ännu inte 
insett fördelen med att leka med ett annat barn”, Hon fortsätter med att säga att de nu 
arbetar för att få in han i barngruppen. Forslund och Jacobsen (2000) menar dock att ett 
barn med funktionsnedsättnings ”försvinnande” kan ses som en lyckad integrering. De tar
då lika stor plats som de övriga barnen i gruppen. Pedagog 2, 3 och 4 lyfter även vikten
av att finnas där som stöd när brister i kommunikationen uppstår. De vuxna får då gå in 
för att hjälpa och förklara för barnen hur de istället kan göra.  Precis som vi talat om 
tidigare i avsnittet om status så lyfter flera pedagoger att den sociala biten många gånger 
är svår för dessa barn genom att kommunikationen brister.  Enligt Sandberg (red. 2009)
ska pedagogerna uppmuntra de övriga barnen att använda sig av TSS (tecken som stöd) i 
samspelet med barnet med kommunikationssvårigheter. Pedagogerna ska även använda
sig av TSS i alla situationer under dagen i förskolan. Sandberg (red.) berättar om 
svårigheten att fungera optimalt i en gemenskap när man har svårigheter med språket. 
Bristen ligger inte endast hos barnet med kommunikationssvårigheter utan även hos de 
vuxna och de övriga barnen då TSS inte är nog utvecklat. 

I arbetet med barn med kommunikationssvårigheter lyfter pedagog 1 att det är viktigt att 
den som talar har ögonkontakt med barnet innan han/hon börjar tala och ”att inte prata för 
mycket, tala tydligt och tala långsamt” samt att den som talar ser att budskapet nått fram.
Enligt Sandberg (red. 2009) så måste motparten i samtalet ge barnet tid och utrymme för 
att formulera sig med det alternativa kommunikationsverktyget, så som TSS. I en 
barngrupp där kommunikationssvårigheter finns anser pedagog 4 att det är viktigt att man 
jobbar med språk och kommunikationsutveckling. Enligt Werdin och Ås (2007) är det 
svårt för barn med kommunikationssvårigheter att hinna med i lekens snabba kast då 
kommunikationen ofta går fort. Stort ansvar ligger på pedagogerna att hjälpa barnet att 
finna en kommunikation som fungerar för barnet i leken. De övriga barnen ska även lära 
sig att ta hänsyn i leken med det språkstörda barnet. Alla pedagoger var dock överens om 
att det inte var vanligt att de övriga barnen kommunicerade med barnet med 
kommunikationssvårigheter. Brodin (2008) menar att kommunikationen betyder mycket 
för barns totala utveckling. Ett barn som försöker kommunicera och gång på gång blir 
missförstått kommer att tappa sin lust att vilja kommunicera.

Lärande

Lärandet för övriga barn anses av alla respondenter ligga på en värdegrundsnivå.  
Olikheter ska ses som en tillgång. Barnen lär sig enligt våra respondenter empati, 
omhändertagande, allas lika värde samt att vi alla fungerar på olika sätt. En annan sak 
som dessa barn får med sig är lärdomen av alternativa kommunikationssätt så som TSS
(tecken som stöd). 

Vad finns det då för ett lärande hos ett barn med funktionsnedsättning att vara integrerad 
i den reguljära förskolan?

Pedagog 1 anser att en av vinsterna med integrering är att dessa barn har förebilder i de 
övriga barnen. De härmar och tar efter dem och på så vis skapas ett lärande. 
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Pedagog 2 menar att lärandet är precis som för alla andra barn och lyfter inga speciella 
vinster med en integrering. Hon säger ”det är väl som för alla andra barn att vara 
tillsammans med andra, kommunicera, fundera på olika fenomen i omvärlden. Precis som 
för alla andra”.

Pedagog 3 anser att det finns vinster med en integrering. Barn med 
funktionsnedsättningar kan lära sig mycket av ett barn med typisk utveckling. Hon menar 
att ”barn med funktionshinder lär genom att titta på andra barn, de härmar dom andra”.

Pedagog 4 anser att barnen med funktionsnedsättningar ser vad de andra barnen gör och 
lär sig av detta. Hon berättar ”de lär sig och ser vad andra gör”. Vi diskuterar om x ska 
vara här eller med de yngre. Här får x tillgång till barnens verbala språk och det är 
viktigt. Det hjälper x att få igång sina egna språkljud. Hon menar även att äldre barn har 
lättare att förstå och acceptera x sätt att vara. De kan även hävda sig i samspelet med x.
Pedagogen berättar att det arbetar aktivt med TSS (tecken som stöd) i barngruppen. De 
har veckans tecken samt månadens sång med tecken. På så vis lär hela barngruppen nya 
tecken. På avdelningen berättar hon att de ”jobbar lite Reggio Emilia inspirerat”. Hon 
menar att de har barnet i fokus och utgår från där de är i utvecklingen. De lyssnar mycket 
på barnen och hör vad de säger, enligt pedagogen har barn mycket klokheter att berätta. 
På avdelningen arbetar pedagogerna mycket på att dra åt samma håll vad gäller deras 
barnsyn och värdegrund. Hon avslutar med att säga ”alla barn är allas barn”.

Analytisk sammanställning av lärandet

Vad finns det då för ett lärande hos ett barn med funktionsnedsättning att vara inkluderad 
i den reguljära förskolan? Pedagog 4 lyfter att barn med funktionsnedsättning lär sig av 
barn med typisk utveckling. På avdelningen har de diskuterat om barnet ska vara på en 
avdelning med yngre barn då lekar och leksaker bättre passar barnets mentala utveckling. 
Pedagogerna kom dock fram till att det var bättre för hans språkutveckling att vara med 
de äldre barnen. De väljer dock att samarbeta med den andra avdelningen för att barnet 
ska få det bästa av två världar. Forslund och Jacobsen (2000) menar att barn med en 
funktionsnedsättning kan behöva avskildhet vid lärande situationer. Det är dock viktigt 
att inte glömma att det finns ett stort lärande i att vara med barn med typisk utveckling. 
Det gäller att ha en balansgång. Pedagog 1 och 3 anser även de att en av vinsterna med 
integrering är att barn med funktionsnedsättning har förebilder i de övriga barnen. De 
härmar och tar efter dem och på så vis skapas ett lärande. Pedagog 2 anser dock att 
lärandet var precis som för alla andra barn och lyfte inga speciella vinster med en 
integrering.

Lärandet för övriga barn anses av alla respondenter ligga på en värdegrundsnivå, att 
olikheter ses som en tillgång bland annat att de lär sig empati, omhändertagande, allas 
lika värde samt att vi alla fungerar på olika sätt. Det stämmer överens med Skogmans 
(2004) tankar, hon menar att en integrering av barn med funktionsnedsättning i en 
barngrupp skapar en acceptans för olikheter hos de övriga barnen. Alla fyra pedagoger 
menar att även de övriga barnen får med sig lärdomen av alternativa kommunikationssätt 
så som TSS (tecken som stöd) i livet.
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Kompetens hos pedagogen

Pedagog 1 berättar att hon har stor erfarenhet både i yrket och privat av barn med 
funktionsnedsättning. Hon tar egna initiativ till fortbildning. Det kan vara genom att läsa
ny forskning. Hon upplever sig välutbildad på området. Hennes chef är bra som tillåter
fortbildning om behov finns. På så sätt kan hon hålla sig ajour med den senaste 
forskningen inom olika aktuella områden. Hon säger att ”teoretiskt har jag inte allt som 
en specialpedagog behöver, men jag har ju jobbat ganska länge så jag har ju praktisk 
erfarenhet”. Habiliteringen och Centrala stödteamet kan komma med tips som gagnar det 
specifika barnet. Hon har fått hjälp att utveckla sina kunskaper om TSS av det Centrala 
stödteamet. 

Pedagog 2 säger att ”jo men som de funktionshinder jag hittills stött på så tycker jag att 
man kan använda den kompetens man har”. Hon talar inte om någon fortbildning utan om 
att de istället söker den information som de själva kan ha nytta av. Habiliteringen och 
Centrala stödteamet kan komma med tips som gagnar det specifika barnet. Hon har fått 
hjälp att utveckla sina kunskaper om TSS av det Centrala stöd teamet.

Pedagog 3 uttrycker att ”jag önskar att jag fått mer träning på tecken som stöd innan och i 
början när barnet med språkstörning började på avdelningen”. Hon pratar inte om någon 
fortbildning utan om att pedagogerna på avdelningen söker den information som är 
aktuell för det specifika barnet. Även habiliteringen och Centrala stöd teamet kan komma 
med tips som gagnar det barnet med funktionsnedsättning. Hon har fått hjälp att utveckla 
sina kunskaper om TSS av det Centrala stödteamet. 

Pedagog 4 säger att ”en diagnos säger inte vilken hjälp barnet behöver, vi måste titta på 
det specifika barnet”. Vi tolkar det som att hon menar att det är svårt att ha färdiga 
kunskaper då varje barn har sina egenheter.  Pedagogerna får utifrån det söka kunskapen 
som behövs. Pedagogen har inte fått någon fortbildning utan även hon pratar om att de 
själv söker den information de behöver. Habiliteringen och Centrala stödteamet hjälper 
dem med tips som kan hjälpa barnet i sin vardag. Hon har fått hjälp att utveckla sina 
kunskaper om TSS av det Centrala stöd teamet. 

Analytisk sammanställning av kompetens hos pedagogerna

I den litteratur vi behandlat så finner vi att pedagoger känner en brist i sin kompetens i 
bemötandet av barn med funktionsnedsättning. Brodin (2008) menar att brister i bland 
annat pedagogers utbildning samt stora barngrupper kan försvåra en inkludering av dessa 
barn. Av de pedagoger vi intervjuat har ingen upplevt någon större brist i sin kompetens i 
arbetet med barn med funktionsnedsättning. Pedagog 3 lyfter dock att hon hade velat ha 
mer kunskap om TSS (tecken som stöd) innan barnet kom till avdelningen. Pedagog 1 
berättar att hon har stor erfarenhet både i yrket och privat av barn med 
funktionsnedsättning. Hon tar egna initiativ och läser information och upplever sig 
välutbildad på området. Hon berättar att hennes chef är bra som tillåter fortbildning om 
behov finns, enligt Skolverket (2005) är kompetensutveckling viktigt för att säkra 
kvalitén i förskolan detta blir extra viktigt då arbetsvillkoren förändras. Pedagog 2, 3 och 
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4 pratar inte om någon fortbildning utan om att de istället söker den information som de 
själva kan ha nytta av. Habiliteringen och Centrala stöd teamet kan komma med tips som 
gagnar det specifika barnet. Sandberg (red. 2009) skriver om vikten av att pedagoger får 
den kompetensutveckling de behöver. Den kan de finna på olika sätt bland annat genom 
att ta del av ny forskning. Eller genom att få tid att reflektera över förhållningssättet 
tillsammans med sina kollegor. Alla pedagoger har fått hjälp att utveckla sina kunskaper 
om TSS av det Centrala stöd teamet. Pedagog 4 säger att ”en diagnos säger inte vilken 
hjälp barnet behöver, vi måste titta på det specifika barnet”, vi tolkar det som att hon 
menar att det är svårt att ha färdiga kunskaper då varje barn har sina egenheter och då får 
man utifrån det söka kunskapen som behövs.

Resultatanalys av respondenternas lärande perspektiv

Vi har valt att sammanställa både resultat och analys under denna rubrik. Vi känner att 
båda blir åskådliggjorda på detta sätt. Vi har valt att titta på lärandet ur ett sociokulturellt 
perspektiv. Vi tolkar intervjusvaren som om alla pedagoger som vi intervjuat arbetar för 
att skapa en verksamhet där barn lär tillsammans med andra. I det sociokulturella 
perspektivet ses språket som viktigt för ett barns utveckling. Pedagogerna lyfter att barn 
med kommunikationssvårigheter har svårt med det sociala samspelet. Pedagog 4 säger att
”den sociala biten är svår om man inte har kommunikationen, att inte kunna läsa av 
lekregler”. De arbetar därför aktivt med kommunikationshjälpmedel för att skapa 
förutsättningar för barn med kommunikationssvårigheter. Tre av pedagogerna menar att 
barn med funktionsnedsättning lär sig av de övriga barnen. Pedagog 3 lyfter att ”barn 
med funktionshinder lär genom att titta på andra barn, de härmar dom andra”. Säljö 
(2000) befäster dessa pedagogers synsätt. Säljö anser att barn med funktionsnedsättning
behöver integrera med andra barn för att lära sig, de lär genom att se hur andra gör i vissa 
situationer men det kan ta lång tid att befästa kunskaperna.

Resultatanalys av respondenternas specialpedagogiska perspektiv

Vi har valt att sammanställa både resultat och analys under denna rubrik. Vi känner att 
båda blir åskådliggjorda på detta sätt. 

Pedagog 1 bedömer vi arbetar utifrån ett kritiskt perspektiv med drag av det 
kompensatoriska perspektivet. Hon anser liksom Nilholm (2007) att en diagnos inte är 
väsentlig samt att förskolan ska kunna bemöta alla barn utifrån deras individuella behov. 
Pedagogen berättar att personalen på avdelningen inte har bråttom att få in någon diagnos 
utan att de vill lära känna barnet först. I och med detta drar vi paralleller med det 
kompensatoriska perspektivets syn att när kartläggningen av barnet är gjort kan 
förskolans pedagoger se vilka pedagogiska åtgärder som är nödvändiga. Pedagogen 
arbetar på en ”specialavdelning” för barn med funktionsnedsättning. Vi bedömer därför 
att arbetet måste utgå från ett kompensatoriskt perspektiv där Nilholm menar att 
fastställandet av problemgrupper sker. Vi upplever att en kompensation för barnets 
svårigheter äger rum då de använder sig av olika kommunikationshjälpmedel. 
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Pedagog 2 anser vi arbetar utifrån ett dilemmaperspektiv då hon talar mycket om att se 
barns olikheter. Hon talar samtidigt om att barnets bristande kommunikationsförmåga gör 
det svårt att interagera med övriga barn. För att hjälpa barnet sker en kompensation 
genom att personalen tolkar i kommunikationssituationer. Här anser vi att en 
kategorisering skett. Dilemmaperspektivet lyfter faran med att inte kategorisera då det 
kan vara lätt att missa de barn som behöver extra stöd och hjälp. Enligt Nilholm (2007)
ska alla barn få chans att lära tillsammans men ändå ta hänsyn till de individuella behov 
som finns. Pedagogen berättar om hur personalen arbetar för att få barnet delaktig i leken 
och få de övriga barnen att uppmärksamma barnet med funktionsnedsättning.

Pedagog 3 bedömer vi arbetar utifrån ett kompensatoriskt perspektiv. Nilholm (2007)
menar att i det kompensatoriska perspektivet delas människor in i fack vilket sker genom 
exempelvis diagnostisering. Pedagogen upplever en diagnos som bra då den kan förklara 
ett barns svårigheter. Barnet som pedagogen utgår från har kommunikationssårigheter 
vilket försvårar samspelet med de övriga barnen. Pedagogerna försöker kompensera detta 
genom att vara ett stöd i lek och interaktion. Nilholm hävdar att i det kompensatoriska 
perspektivet söker exempelvis pedagoger vägar för att kompensera barns 
tillkortakommanden. På avdelningen som pedagog 3 arbetar på strävar de även aktivt mot
alternativ kommunikation för att uppväga bristen hos barnet med 
kommunikationssvårigheter.

Pedagog 4 anser vi arbetar utifrån ett relationellt perspektiv där fokus ligger på miljön. 
Pedagogen berättar om hur de löst situationen på förskolan för att möta barnets 
individuella behov. Enligt Persson (2007) läggs barnets tillkortakommanden hos miljön 
och inte hos individen i ett relationellt perspektiv. Pedagog 4 menar att barnet har behov 
av att vara med de äldre barnen för sin språkutveckling men samtidigt finns ett behov att 
vara tillsammans med de yngre barnen. På avdelningen för de yngre barnen är lekarna 
och leksakerna bättre anpassade efter barnets mentala utveckling. Därför har förskolan 
valt att jobba med ”öppna dörrar” mellan avdelningarna för att se till barnens individuella 
behov. På avdelningen anpassas sånger och andra pedagogiska situationer genom att 
förstärkas med tecken. Pedagogerna har hjälp från bland annat habiliteringen och 
Centrala stödteamet. Fokus för de specialpedagogiska insatserna ligger på både miljö, 
barn och pedagoger vilket är helt i linje med det relationella perspektivet.
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Diskussion

Metoddiskussion 

Vi valde kvalitativa intervjuer som metod för att finna svar på våra forskningsfrågor. 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är en utmärkt metod när intervjuaren vill få 
fatt i respondentens levda livsvärld vilket var precis det vi eftersträvade. Vi upplevde att 
det var svårt att få uttömmande svar genom vår frågeguide. Det kan bero på att vi är 
amatörer vad gäller intervjuer. Vi anser att vi hade lite tid till förberedelse och önskar i 
efterhand att vi gjort en pilotundersökning. Där hade vi fått fatt i våra svaga och starka 
sidor i en intervjusituation. Vid intervjutillfället var det första gången vi träffade 
respektive respondent. Vi anser att det var positivt att inte ha någon tidigare relation med 
respondenten för då minskade risken för förutfattade meningar.  

I den teoretiska och empiriska delen ska läsaren enligt Nyberg (2000) kunna följa en röd 
tråd, om inte, så uppstår svårigheter i den kommande diskussionen. Vi upplever att vi 
lyckats bra med detta i vår studie. Vi har kunnat dra många paralleller mellan den tidigare 
forskningen och våra intervjuer.

Trost (2005) anser att det är underligt att prata om reliabilitet vid kvalitativa intervjuer. 
Vi har diskuterat detta och kommit fram till att vi tänker i samma banor som honom. 
Kvale och Brinkmann (2009) säger att reliabilitet betyder tillförlitlighet. När reliabiliteten 
mäts tittar man på om respondenterna kommer att svara likadant i en annan intervju av en 
annan forskare som behandlar samma ämne. Vid en kvalitativ intervju använder 
intervjuaren sig av en frågeguide och då upplever vi det svårt för en annan forskare att få 
till en liknande undersökning. Validiteten i vår uppsats finner vi som god, vi har tagit 
reda på det vi tänkt. Vi önskar dock att vi funnit ett annat djup än det vi lyckats med.

Resultatdiskussion

Barnkonventionen skriver i artikel 23 om att barn med funktionsnedsättning ska ha rätt 
till ett bra liv där de aktivt ska kunna delta i samhället. Här anser vi att förskolan har en 
viktig roll. Vi pedagoger ska se barns olikheter och utgå från detta då vi väljer stoff till 
undervisningen. På så sätt kan alla vara med på sina förutsättningar. 

I vår studie fann vi att alla fyra pedagoger såg positivt på ett barns diagnos. Två ansåg 
dock att diagnosens betydelse inte var stor för personalen i förskolan. De ansåg att 
pedagoger ska kunna möta alla barn utifrån deras individuella behov på ett professionellt 
sätt. Vi anser att dessa två pedagoger har en sund inställning som stämmer väl överens 
med läroplanen för förskolan. Det är mycket möjligt att de övrig två pedagogerna även 
delade denna uppfattning, men det var inte något som kom fram under de kvalitativa 
intervjuerna. Alla pedagoger var även överens att en diagnos lättare ger rätt till olika 
stödinsatser. Sandberg (red. 2009) menar just att en diagnos gör att pedagoger vet vad 
barnet behöver för att klara sin vardag. Vår diskussion runt detta har kretsat kring att det 
är bra att kunna få stöd och hjälp när ett barn har fått en diagnos men samtidigt tycker vi 
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att alla barn har rätt till det stöd och den hjälp de behöver oavsett diagnos. Här gäller det 
enligt oss att pedagoger är lyhörda för barns individuella förutsättningar och skapar en 
miljö i förskolan som passar alla barn. På frågan om arbetssättet förändras råder det 
delade meningar hos respondenterna. Två av dem sa att det inte gjorde det medan de 
övriga menade att det kunde förändra arbetssättet. Det skedde då genom att pedagogerna 
fick veta sådant som de missat eller inte vetat om. Vi tror dock att en förändring i 
arbetssättet lätt sker i och med ett barns diagnos. Vi som pedagoger ska kunna se och
vara observanta på barns individuella behov. Vi anser dock att vi oftast inte är utrustade 
med all den kunskap som krävs vid barns speciella behov. Vid en diagnos kan pedagoger 
få stöd från habiliteringen samt möjlighet till vidareutbildning. På så vis kan pedagogerna 
tillgodose barnets individuella behov.

Vår slutsats efter att ha läst tidigare forskning samt intervjuat verksamma pedagoger är 
att kommunikationen har en stor roll vad gäller ett barns status. Vi har kommit fram till 
att synen på ett barn som inte har ett fungerande verbalt språk har svårare att hävda sig i 
samspelet med andra barn. Sandberg (red. 2009) menar att problem kan uppstå för barn 
med kommunikationssvårigheter i interaktionen med andra människor. Vi upplever det 
som mycket bra att de pedagogerna som vi intervjuade arbetar aktivt med alternativ 
kommunikation i verksamheten. Det sker genom att pedagogerna använder sig av tecken 
i alla situationer. Barnen får även lära sig nya tecken på ett lekfullt sätt. Det kan ske 
genom ”månadens sång” eller ”veckans tecken”. Sandberg, red. hävdar även att bristen 
inte enbart ligger hos barnet med kommunikationssvårigheter utan även hos dennes 
medmänniskor. Bristen ligger då i avsaknaden av kunskap om ett alternativt 
kommunikationsverktyg. Under våra intervjuer kom det fram att det verkar vara svårt att 
få de övriga barnen att spontant använda sig av en alternativ kommunikation i interaktion 
med barn med kommunikationssvårigheter. Detta förmodar vi beror på att barn ofta blir 
uppslukade i leken. Enligt Werdin och Ås (2007) går kommunikationen fort i leken och
då tror vi att det är lätt för barnen att glömma att teckna. Det är lätt att barnet med 
kommunikationssvårigheter hamnar utanför och får då en lägre status i barngruppen. Vi 
anser att pedagogernas goda intentioner är att skapa en inkluderande verksamhet. Alla 
respondenter talar om hur de arbetar med människors olikheter och allas lika värde. Vi 
upplever dock att pedagogernas verksamhet idag endast är integrerande och det beror på 
att barnen inte är fullt accepterade som jämlikar i barngruppen. Pedagogerna hävdar 
dock att barnen är accepterade men då de inte blir inbjudna i lek och gemenskap finner vi 
det svårt att räkna det som en fullvärdig inkludering. 

Vi anser som de flesta pedagoger vi intervjuat att ett stort eget ansvar får tas för sin egen 
kompetensutveckling. Detta beror nog på bristande ekonomi inom kommunen enligt oss.
Ingen av pedagogerna såg någon större brist i sin kompetens och precis som en pedagog 
berättar behöver en diagnos inte vara ett svar på vad ett specifikt barn behöver för stöd 
och hjälp. Vi pedagoger måste då ta ansvar för att finna vägar som fungerar för barnet. 
Skolverket (1998) säger att pedagoger ska kunna möta alla barn utifrån deras individuella 
förutsättningar. 

Lärandet ansågs ligga på en värdegrundsnivå för de övriga barnen. Vi anser att det beror 
på att människor oftast inte lär sig andra kunskaper av någon som är på en lägre 
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kunskapsnivå än en själv. Värdegrundsfrågor anses dock av oss som självklara att arbeta 
med inom förskolan vare sig det finns barn med funktionsnedsättning eller inte i 
barngruppen. Vi tycker det är självklart att barn med funktionsnedsättning ska finnas i 
den reguljära förskolan. Ur ett sociokulturellt perspektiv lär barn i interaktion med andra. 
Tre av respondenterna lyfter att barn med funktionsnedsättning är i behov att se hur barn 
med typisk utveckling gör för att lära. De härmar och tar efter dem och på vis skapas ett 
lärande. 

Utifrån vår analys av respondenternas specialpedagogiska perspektiv anser vi att ett 
relationellt perspektiv är att föredra. Där ser pedagogerna främst till miljöns inverkan på 
ett barns svårigheter. Förändras inte miljön efter barns förutsättningar blir det ett hinder 
och en funktionsnedsättning blir då till ett funktionshinder. I de övriga 
specialpedagogiska perspektiven finner vi även många bra tankar. I det kritiska 
perspektivet finns det många paralleller till det relationella perspektivet enligt oss. I båda 
perspektiven läggs fokus på miljöns inverkan på ett barns svårigheter. Svårigheterna söks 
inte hos barnet utan i dess omvärld. Förskolan skall även kunna skapa en miljö som 
passar alla barns individuella behov inom båda perspektiven. I det kompensatoriska 
perspektivet försöker pedagogerna att finna hjälpmedel som kan kompensera barnets 
brister. Vi tycker det verkar bra att försöka finna verktyg som gagnar barnet i dennes 
vardag, men vi anser dock att det kompensatoriska perspektivet lägger för stor tyngd på 
barnets brister. I dilemmaperspektivet vägs för- och nackdelar gentemot varandra. 
Nilholm (2007) menar exempelvis att ett dilemma är om barnen ska behandlas 
individuellt eller om de ska delas in i fack tillsammans med andra som har liknande 
svårigheter. Vi kan tycka att det är bra att väga för- och nackdelar mot varandra. Vissa 
barn kanske lär sig bäst i en undervisningsmiljö som är anpassad efter just deras 
svårigheter. Andra barn lär sig möjligtvis bäst tillsammans med andra med liknade 
svårigheter. Vi tror även att det finns barn med funktionsnedsättning som lär sig bäst i en 
traditionell klassrumsmiljö men då med tillgång till en resursperson.

Vår studie visar att det är svårt att få till en inkludering i den reguljära förskolan vad 
gäller barn med funktionsnedsättning. En integrering är dock att föredra då det enligt vår 
studie kan ge stora vinster. Barn med funktionsnedsättning har förebilder i de övriga 
barnen då de kan se och lära av dessa. De övriga barnen lär sig värdegrundens 
betydelsefulla aspekter, vilket vi tycker är jätteviktigt.  Vi anser att dagens samhälle har 
blivit mer och mer individinriktat. Vi menar att många människor sätter sig själv i första 
rummet och glömmer de svaga och utsatta i samhället. Vi på förskolan har en viktig roll i 
att hitta jämvikt att tillfredställa individens och gruppens behov. Barnen ska bli sedda 
men även lära sig att lyssna och ta hänsyn gentemot sina kamrater.
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Förslag till fortsatt forskning
Det vi kom fram till i vår undersökning var att det saknas en fullvärdig inkludering av 
barn med funktionsnedsättning i den reguljära förskolan. Frågan är om det går att skapa 
en sådan och hur gör förskolan för att sträva mot en sådan verksamhet. Vi anser det som 
önskvärt att få konkreta tips på hur pedagoger kan arbeta för att skapa en inkluderande 
verksamhet. 
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Bilaga 1

FN:s barnkonvention, Artikel 23

1. Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör 
åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer 
värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i 
samhället.

2. Konventionsstaterna erkänner det handikappade barnets rätt till särskild 
omvårdnad och skall, inom ramen för tillgängliga resurser, uppmuntra och 
säkerställa att det berättigade barnet och de som ansvarar för dess omvårdnad får 
ansökt bistånd som är lämpligt med hänsyn till barnets tillstånd och föräldrarnas 
förhållanden eller förhållandena hos andra som tar hand om barnet. 

3. Med hänsyn till att ett handikappat barn har särskilda behov skall det bistånd som 
lämnas enligt punkt 2 i denna artikel vara kostnadsfritt, då så är möjligt, med 
beaktande av föräldrarnas ekonomiska tillgångar eller ekonomiska tillgångarna 
hos andra som tar hand om barnet och skall syfta till att säkerställa att det 
handikappade barnet har effektiv tillgång till och erhåller undervisning och 
utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering, förberedelser för arbetslivet och 
möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga 
integrering i samhället och individuella utveckling, innefattande dess kulturella 
och andliga utveckling. 

4. Konventionsstaterna skall i en anda av internationellt samarbete främja utbyte av 
lämplig information på området för förebyggande hälsovård och medicinsk, 
psykologisk och funktionell behandling av handikappade barn, innefattande 
spridning av och tillgång till information om habiliteringsmetoder, skol- och 
yrkesutbildning, i syfte att göra det möjligt för konventionsstater att förbättra sina 
möjligheter och kunskaper och vidga sin erfarenhet på dessa områden. Särskild 
hänsyn skall härvid tas till utvecklingsländernas behov.
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Bilaga 2

Samtycke inför intervju 

Här med intygar vi att din medverkan som respondent i vår intervjustudie är 
konfidentiell. Vi kommer endast att använda dina svar i vår c-uppsats, vi kommer ej röja 
ditt namn eller avslöja din arbetsplats i vår text.

Vi har valt att använda oss av ljudupptagning när vi intervjuar, känner du att det är något 
du inte alls vill så accepterar vi det och antecknar istället. Efter vi transkriberat intervjun 
raderas ljudupptagningen.

Intervjun är frivillig och du kan när som helst bryta den om det är något som känns fel.

Tack för att du ställer upp.

Luleå……………………

Maria Lustig                       Sara Lundström
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Bilaga 3

Intervjuguide

Syfte
Vi vill undersöka och analysera vad förskolans pedagoger har för syn- och arbetssätt 
angående barn med funktionsnedsättning i verksamheten den reguljära förskolan. 


